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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση M.9716 — AMS / OSRAM)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2020/C 195/04)
1. Στις 29 Μαΐου 2020, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 και έπειτα από
παραπομπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).
Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:
— AMS (Αυστρία)
— OSRAM (Γερμανία)
Η ΑΜS αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό
έλεγχο του συνόλου της OSRAM. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με δημόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις
7 Νοεμβρίου 2019.
2.

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

— AMS: παροχή τεχνολογιών ανίχνευσης υψηλής απόδοσης στους καταναλωτές, στις επικοινωνίες, στην αυτοκινητοβιομηχανία,
στις βιομηχανικές και ιατρικές τελικές αγορές, με έμφαση σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: οπτική, απεικονιστική και
ακουστική ανίχνευση·
— OSRAM: παροχή λύσεων φωτισμού και αισθητήρων, απεικόνιση και μελέτες με βάση το φως, οι οποίες περιλαμβάνουν
διάφορες τεχνολογίες μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι δίοδοι φωτοεκπομπής και άλλες τεχνολογίες που βασίζονται σε
ημιαγωγούς, όπως πομποί, λέιζερ και αισθητήρες υπέρυθρου, καθώς και συστήματα διαχείρισης φωτισμού και παραδοσιακοί
λαμπτήρες και λαμπτήρες ειδικού σκοπού.
3. Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.
4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας
δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:
M.9716 — AMS / OSRAM
Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
(1) ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (στο εξής: κανονισμός συγκεντρώσεων).
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