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1. W dniu 21 sierpnia 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa SAIC Motor Corporation Limited („Saic Motor”, 
Chiny) i Infineon Technologies AG („Infineon”, Niemcy), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w spra
wie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SAIC Infineon Automotive Power 
Modules (Shanghai) Co., Ltd („SAIC Infineon Modules”, Chiny) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce 
będącej wspólnym przedsiębiorcą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
— przedsiębiorstwo SAIC Motor jest chińskim producentem samochodów notowanym na chińskim rynku A. Jego działal

ność obejmuje badania naukowe, produkcję i sprzedaż zarówno samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych. 
Działalność ta obejmuje również części składowe (w tym silniki, skrzynie biegów, układy napędowe, podwozia, 
wewnętrzne i zewnętrzne części składowe oraz różne elektroniczne części składowe), a także logistykę, telematykę, ope
racje sprzedaży/kupna samochodów używanych i transakcje finansowe w tym obszarze,

— przedsiębiorstwo Infineon jest notowane na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. Jego głównymi obsza
rami działalności są: przemysł motoryzacyjny (półprzewodniki dla układów napędowych, elektroniczne akcesoria 
samochodowe oraz systemy bezpieczeństwa), regulacja zasilania w kontekście przemysłowym (półprzewodniki 
i moduły elektryczne stosowane przy produkcji, przekazywaniu i zużywaniu energii elektrycznej), zarządzanie zasi
laniem oraz transakcje wielorynkowe (półprzewodniki do celów skutecznego zarządzania energią i urządzeniami 
wysokiej częstotliwości) oraz bezpieczeństwo kart elektronicznych,

— przedsiębiorstwo SAIC Infineon Modules produkuje i sprzedaje samochodowe moduły zasilania bazujące na tranzy
storze bipolarnym z izolowaną bramką (półprzewodniki mocy) na podwozie do samochodów hybrydowych 
i w pełni elektrycznych w Chinach.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8513 – Infineon Technologies/SAIC Motor/JV, na poniższy adres Dyrekcji 
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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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