
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.9158 – SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 425/10)

1. W dniu 19 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— SoftBank Corp. („SoftBank”, Japonia), należącego do SoftBank Group Corp. („SoftBank Group”, Japonia),

— Toyota Motor Corporation („TMC”, Japonia).

SoftBank i TMC przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture MONET Technologies Corporation, która 
w pierwszym etapie będzie opracowywać i komercjalizować platformy oprogramowania mające na celu świadczenie 
usług transportu na żądanie obsługiwanych przez autobusy lub taksówki, wraz z transportem publicznym, w Japonii, 
a w późniejszym etapie wykorzysta wspomniane platformy oprogramowania do świadczenia usług mobilności za 
pomocą pojazdów autonomicznych.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym 
przedsiębiorcą.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

— w przypadku SoftBank Group: spółka dominująca globalnego portfela spółek zależnych i powiązanych zaangażowa
nych w świadczenie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych, internetowych, internetu rzeczy, robotyki oraz 
dostawców technologii czystej energii,

— w przypadku TMC: projektowanie, produkcja, montaż i sprzedaż pojazdów osobowych, minivanów, pojazdów użyt
kowych oraz części i akcesoriów do nich.

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 niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia 
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. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9158 – SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies 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”).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

26.11.2018 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 425/19

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9158 – SoftBank/Toyota Motor Corporation/MONET Technologies JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.) (2018/C 425/10)

