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1. W dniu 7 marca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Lenovo Group Limited („Lenovo”, Chińska Republika Ludowa),

— Fujitsu Limited („Fujitsu”, Japonia), oraz

— Fujitsu Client Computing Limited („FCCL”, Japonia), nowo utworzona spółka joint venture zawiązana przez przedsię
biorstwa Lenovo i Fujitsu.

Transakcja polega na utworzeniu spółki joint venture, FCCL, między Lenovo i Fujitsu, przez nabycie przez Lenovo 
udziału większościowego w niektórych aktywach związanych z działalnością Fujitsu w zakresie komputerów osobistych.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

— w przypadku przedsiębiorstwa Lenovo: wielonarodowa grupa działająca w sektorze technologii komputerowych, 
która projektuje, produkuje i wprowadza do obrotu komputery stacjonarne i laptopy, stacje robocze, serwery, 
nośniki danych oraz oprogramowanie do zarządzania technologiami informacyjnymi. Lenovo produkuje również 
inteligentne urządzenia mobilne oraz świadczy usługi IT,

— w przypadku przedsiębiorstwa Fujitsu: spółka z sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych, oferująca sze
roki asortyment produktów, rozwiązań i usług w zakresie technologii. Fujitsu między innymi projektuje, produkuje 
i wprowadza do obrotu komputery stacjonarne, laptopy i tablety,

— w przypadku przedsiębiorstwa FCCL: spółka joint venture będzie obejmowała większość działalności Fujitsu 
w obszarze komputerów osobistych, obejmującą w szczególności komputery stacjonarne, laptopy i tablety, jak rów
nież różne akcesoria i urządzenia peryferyjne oraz funkcje w zakresie badań i rozwoju. Spółka joint venture nie 
będzie jednak obejmowała następujących obszarów działalności Fujitsu w zakresie komputerów osobistych, które to 
obszary pozostaną pod kontrolą Fujitsu: (i) produkcja komputerów stacjonarnych i niektórych tabletów; oraz 
(ii) sprzedaż i wsparcie/konserwacja po sprzedaży dla klientów niebędących konsumentami.

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.

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. Należy zawsze 
podawać następujący numer referencyjny:

M.8765 – Lenovo/Fujitsu/FCCL

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane 
kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks

+32 22964301

Adres pocztowy:

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