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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

EVROPSKÁ KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Věc M.9716 – AMS/OSRAM)
(Text s významem pro EHP)

(2020/C 195/04)

1. Komise dne 29. května 2020 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 a na základě postoupení
podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (1).
Oznámení se týká těchto podniků:
— AMS (Rakousko),
— OSRAM (Německo).
Podnik AMS získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování výhradní kontrolu nad celým podnikem OSRAM.
Spojení se uskutečňuje na základě veřejné nabídky převzetí zveřejněné dne 7. listopadu 2019.
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku AMS: dodávky vysoce výkonných technologií snímání na trhy specializující se na spotřební zboží,
komunikace, automobilový průmysl, strojírenství a zdravotnictví se zaměřením na tři strategické pilíře, tj. optické,
obrazové a zvukové snímání,
— podniku OSRAM: řešení v oblasti osvětlení a čidel, vizualizace a světelných aplikací, která zahrnují diody vyzařující
světlo (LED) a další technologie založené na polovodičích, jako jsou infračervené zářiče, lasery a čidla, systémy řízení
osvětlení a tradiční či speciální světelné zdroje.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení
o spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto
číslo jednací:
M.9716 – AMS/OSRAM
Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).
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