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1. W dniu 7 sierpnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo CTDI GmbH („CTDI EU”, Niemcy), wspólnie kontro
lowane przez Communication Test Design, Inc. (Stany Zjednoczone) oraz Deutsche Telekom AG (Niemcy), przejmuje, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad działalnością 
Regenersis (Depot) Services Ltd. na terenie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) („Regenersis EMEA”, Zjednoczone 
Królestwo) w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku CTDI EU: świadczenie usług naprawy i konserwacji związanych z urządzeniami infrastruktury sieci 
telekomunikacyjnych oraz innymi produktami elektronicznymi;

— w przypadku Regenersis EMEA: świadczenie usług naprawy i konserwacji produktów elektronicznych, w tym telefo
nów komórkowych, smartfonów, dekoderów i innych urządzeń systemu rozrywki i urządzeń multimedialnych, urzą
dzeń biurowych takich jak komputery przenośne, elektronicznych systemów płatności, urządzeń przemysłowych 
i wyrobów medycznych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.8570 – CTDI EU/Regenersis EMEA, na poniższy adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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