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PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN
DOMENIUL CONCURENȚEI

COMISIA EUROPEANĂ
Notificare prealabilă a unei concentrări
(Cazul M.9716 – AMS/OSRAM)
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2020/C 195/04)
1. La data de 29 mai 2020, Comisia Europeană a primit, în temeiul articolului 4 și în urma unei trimiteri efectuate în
temeiul articolului 4 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări
propuse.
Notificarea vizează următoarele întreprinderi:
— AMS (Austria);
— OSRAM (Germania)
AMS dobândește, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul
unic asupra întregii întreprinderi OSRAM. Concentrarea se realizează printr-o ofertă publică anunțată la data de
7 noiembrie 2019.
2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

— în cazul întreprinderii AMS: furnizarea de tehnologii de detectare de înaltă performanță pe piețele finale de consum,
comunicații și în sectorul auto, industrial și medical, cu accent pe trei piloni strategici: detecție optică, imagistică și
audio;
— în cazul întreprinderii OSRAM: furnizarea de soluții în materie de iluminat și senzori luminoși, vizualizare și tratamente
cu ajutorul luminii: de la LED-uri și alte tehnologii pe bază de semiconductori – cum ar fi emițători, lasere și senzori de
infraroșu – la sisteme de gestionare a iluminatului și lămpi tradiționale și speciale.
3. În urma unei examinări prealabile, Comisia Europeană constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența
Regulamentului privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință.
4.

Comisia Europeană invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie să parvină Comisiei Europene în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Trebuie
menționată întotdeauna următoarea referință:
M.9716 – AMS/OSRAM
Observațiile pot fi trimise Comisiei prin e-mail, prin fax sau prin poștă. Vă rugăm să utilizați datele de contact de mai jos:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
(1) JO L 24, 29.1.2004, p. 1 („Regulamentul privind concentrările economice”).
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