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EURÓPAI BIZOTTSÁG
Összefonódás előzetes bejelentése
(Ügyszám: M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)
Egyszerűsített eljárás alá vont ügy
(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 441/09)
1. 2018. november 23-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy terve
zett összefonódásról.
E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:
— a Magna International Inc. (a továbbiakban: Magna) irányítása alá tartozó Autolaunch Ltd (Írország, a továbbiakban:
Autolaunch),
— a Beijing Automotive Group Co., Ltd-hez (a továbbiakban: BAIC csoport) tartozó Beijing Electric Vehicle Co., Ltd
(Kína, a továbbiakban: BJEV),
— a Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd (a továbbiakban: Tech-JV),
— a Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd (a továbbiakban: CM-JV).
Az Autolaunch és a BJEV az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekez
dése értelmében közös irányítást szereznek a Tech-JV és a CM-JV felett.
Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.
2.

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

— Az Autolaunch a szerszámgyártás és a kapcsolódó szolgáltatások területén tevékenykedik. 100 %-ban tulajdonolt
leányvállalata a Cosma Tooling Ireland Unlimited cégnek, amely a Magna, egy globális gépjárműipari beszállító köz
vetlen tulajdonában van.
— A BJEV elsősorban a járműrendszerek integrálása és illesztése, valamint a járművezérlő rendszerek, az elektromos
hajtásrendszerek és a tisztán elektromos utasrendszerek gyártása és fejlesztése területén tevékenykedik. A BJEV
a BAIC csoport 100 %-ban tulajdonolt leányvállalata.
— A Tech-JV mérnöki szolgáltatásokat fog nyújtani elektromos személygépjárművekhez, a CM-JV pedig elektromos sze
mélygépjárművek gyártásával és szállításával fog foglalkozni Kínában.
3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési
rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.
A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról
szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.
(1) HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).
(2) HL C 366., 2013.12.14., 5. o.

C 441/32

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2018.12.7.

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételei
ket nyújtsák be a Bizottságnak.
Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot
minden esetben fel kell tüntetni:
M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs
Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Postai cím:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

