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1. W dniu 17 września 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (w tym jego jednostek zależnych; „BMW”, Niemcy),

— Daimler AG (w tym jego jednostek zależnych; „Daimler”, Niemcy).

Przedsiębiorstwa BMW i Daimler przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad sześcioma spółkami joint venture, które będą prowadzić działal
ność dotyczącą usług w zakresie mobilności, a mianowicie usług w zakresie systemów wspólnego użytkowania samo
chodów osobowych (DriveNow i car2go), usług zamawiania przejazdów (Intelligent Apps GmbH, w tym mytaxi), usług 
parkingowych (Parkmobile/ParkNow), usług ładowania pojazdów elektrycznych (ChargeNow) oraz innych usług w zakre
sie mobilności (na żądanie – ReachNow i moovel).

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa BMW: produkcja samochodów osobowych i motocykli na całym świecie oraz świad
czenie usług premium w zakresie mobilności indywidualnej. Znaki towarowe przedsiębiorstwa to BMW, Rolls Royce 
i MINI, a jego siedziba znajduje się w Monachium w Niemczech,

— w przypadku przedsiębiorstwa Daimler: projektowanie, produkcja i dystrybucja produktów motoryzacyjnych, przede 
wszystkim samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych i autobusów. Jednostki 
przedsiębiorstwa Daimler to Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses oraz Daimler 
Financial Services.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8744 – Daimler/BMW/Car Sharing JV

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

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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