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1. 2009. október 16-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) 
bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a Zumtobel csoporthoz tartozó Zumtobel 
Holding GmbH (a továbbiakban: Zumtobel, Németország) és a Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V. (a továbbiakban: Fraunhofer Gesellschaft) irányítása alá tartozó Symboled 
GmbH (a továbbiakban: Symboled, Németország), továbbá négy magánszemély által tervezett összefonó
dásról, amely szerint e vállalkozások és magánszemélyek újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett 
részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében 
a Ledon Oled Lighting GmbH & Co. KG (a továbbiakban: Ledon Oled, Németország) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— A Zumtobel professzionális beltéri és kültéri világítási rendszereket és világítóelemeket, LED modulokat 
és LED rendszereket gyárt, továbbá fénymenedzsment szolgáltatásokat kínál, 

— A Symboledet kiválás útján a Fraunhofer Gesellschaft és négy magánszemély alapította 2008 közepén 
organikus fénykibocsátó diódákon alapuló, lapos világítási és jelzőrendszerek fejlesztésére, gyártására és 
értékesítésére. A Symboled, amely elsősorban a Ledon Oled részvényeinek tulajdonosa lesz, még nem 
kezdte meg a működését, 

— A Zumtobel és a Symboled létre kívánja hozni a Ledon Oled közös vállalkozást, amely egy önálló 
gazdasági egység valamennyi funkcióját ellátja majd. A Ledon Oled professzionális világítási és jelzőrend
szerekben felhasználandó organikus fénykibocsátó diódákat fog fejleszteni, gyártani és értékesíteni. 

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 ( 2 ) szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról 
szóló közleménye 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.
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Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5631 – Symboled/Zumtobel/Ledon Oled JV hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a 
Bizottsághoz faxon (+32 22964301 vagy 22967244) vagy postai úton a következő címre: 

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