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1. W dniu 28 maja 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Cargotec Corporation („Cargotec”, Finlandia),

— Konecranes plc („Konecranes”, Finlandia).

Przedsiębiorstwo Cargotec łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsię
biorstw, z przedsiębiorstwem Konecranes.

Koncentracja dokonywana jest w drodze umowy.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku przedsiębiorstwa Cargotec: oferuje sprzęt i usługi, w szczególności w zakresie obsługi ładunków w por
tach, terminalach oraz w transporcie morskim i drogowym. Główna działalność Cargotec dzieli się na (i) działalność 
Kalmar, która oferuje urządzenia do przeładunku towarów i rozwiązania dla terminali; (ii) Hiab, który oferuje urządze
nia do przemieszczania ładunków na drogach; (iii) MacGregor - zapewnia rozwiązania i usługi inżynieryjne dla przemy
słu morskiego;

— w przypadku przedsiębiorstwa Konecranes: oferuje sprzęt i usługi, w szczególności w zakresie podnoszenia i przeła
dunku towarów w stoczniach, portach i terminalach. Główna działalność Konecranes to (i) działalność Port Solutions, 
która oferuje sprzęt do przeładunku kontenerów i technologie automatyzacji; (ii) sprzęt przemysłowy, który oferuje 
dźwigi i rozwiązania w zakresie przeładunku materiałów dla przemysłu wytwórczego i przetwórczego.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10078 — Cargotec/Konecranes

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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