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(Ilmoitukset)

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

EUROOPAN KOMISSIO
Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs)
Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2018/C 441/09)
1. Komissio vastaanotti 23. marraskuuta 2018 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoi
tuksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.
Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:
— Autolaunch Ltd (Autolaunch, Irlanti), joka on yrityksen Magna International Inc. (Magna) määräysvallassa
— Beijing Electric Vehicle Co., Ltd (BJEV, Kiina), joka kuuluu konserniin Beijing Automotive Group Co., Ltd (BAIC
Group)
— Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd (tekniikan alan yhteisyritys)
— Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd (autonvalmistusalan yhteisyritys).
Autolaunch ja BJEV hankkivat sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 artiklan 4 kohdassa tarkoite
tun yhteisen määräysvallan tekniikan alan ja autonvalmistusalan yhteisyrityksissä.
Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Autolaunch tuottaa työkaluja ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja. Sen omistaa kokonaan Cosma Tooling Ireland Unli
mited, joka on suoraan autoteollisuuden maailmanlaajuisen toimittajayrityksen Magnan määräysvallassa.
— BJEV toimii pääasiassa ajoneuvojärjestelmien integroinnin ja sovittamisen sekä ajoneuvojen hallintajärjestelmien, säh
kökäyttöjärjestelmien ja henkilöajoneuvojen täysin sähköisten järjestelmien tuotannon ja kehittämisen alalla. BAIC
Group omistaa BJEV:n kokonaan.
— Tekniikan alan yhteisyritys tarjoaa insinööripalveluja täyssähköautoja varten, ja autonvalmistusalan yhteisyritys val
mistaa ja toimittaa täyssähköautoja Kiinassa.
3. Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen sovel
tamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.
Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta
menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).
(1) EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).
(2) EUVL C 366, 14.12.2013, s. 5.
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Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina
käytettävä seuraavaa viitettä:
M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs
Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:
Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Faksi: +32 22964301
Postiosoite:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

