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1. 2009. szeptember 4-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést 
kapott az Infineon Technologies AG (a továbbiakban: Infineon, Németország) és az LS Industrial System Co. 
Ltd. (a továbbiakban: LSIS, Koreai Köztársaság) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások 
újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 
3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az LS Power Semitech Co. Ltd. (a továbbiakban: LS Power 
Semitech, Koreai Köztársaság) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— az Infineon esetében: félvezetők és rendszermegoldások kifejlesztése, előállítása és piaci értékesítése 
járműipari, biztonsági, fogyasztói és ipari alkalmazásokhoz, 

— az LSIS esetében: félvezetők és rendszermegoldások kifejlesztése, előállítása és piaci értékesítése ipari 
villamos energiával és automatizálással kapcsolatos alkalmazásokhoz, 

— az LS Power Semitech esetében: öntött intelligens teljesítményszabályozók (MIPM) kifejlesztése, előállí
tása és piaci értékesítése fogyasztói alkalmazásoknál történő felhasználásra. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 
139/2004/EK 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. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5622 – Infineon/LSIS/LS Power Semitech JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a 
Bizottsághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóság 
Fúziós Iktatási Osztály 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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