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1. W dniu 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Boeing Company („Boeing”, Stany Zjednoczone),

— Embraer S.A. („Embraer”, Brazylia),

— Przedsiębiorstwo lotnictwa cywilnego Embraera (Brazylia), należące do Embraera,

— EB Defense, LLC (Stany Zjednoczone), kontrolowane przez Embraera.

Boeing przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem lotnictwa cywilnego Embraera oraz powiązanymi z nim działaniami 
i wiedzą inżynieryjną, jak również wspólną kontrolę wraz z przedsiębiorstwem Embraer nad przedsiębiorstwem EB 
Defense, LLC w celu zbudowania zakładu, w którym produkowany będzie wojskowy samolot transportowy 
Embraer KC-390.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— Boeing jest amerykańskim przedsiębiorstwem lotniczym, zbrojeniowym i kosmicznym z siedzibą w Chicago, Illinois 
(Stany Zjednoczone). Boeing projektuje, produkuje i sprzedaje samoloty handlowe, samoloty wojskowe i statki 
kosmiczne, a także systemy obronne i kosmiczne oraz systemy bezpieczeństwa. Boeing świadczy również usługi 
posprzedażne na rynku lotniczym, w tym logistykę i szkolenia oparte na wynikach,

— Embraer jest brazylijską spółką z siedzibą w São José dos Campos, São Paulo (Brazylia), posiadającą przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność w branży lotnictwa cywilnego i dla biznesu oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,

— Przedsiębiorstwo lotnictwa cywilnego Embraera projektuje, produkuje i wprowadza na rynek handlowy statki 
powietrzne wyposażone w mniej niż 150 miejsc oraz świadczy usługi posprzedażne dla użytkowników swoich 
samolotów, w tym wsparcie operacyjne i techniczne oraz szkolenia,

— EB Defense, LLC będzie prowadzić montaż końcowy wojskowego samolotu transportowego Embraer KC-390, który 
poddawany jest obecnie procedurze certyfikacji, jak również prowadzić czynności związane z jego wprowadzeniem 
na rynek i sprzedażą oraz świadczyć usługi posprzedażne w odniesieniu do tego samolotu.

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.9097 – Boeing/Embraer

(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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