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1. W dniu 19 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Caisse des dépôts et consignations („CDC”, Francja), 

— EDF Pulse Croissance Holding (Francja), będące własnością Electricité de France („EDF”), 

— ENGIE (Francja), 

— La Poste SA (Francja) będące własnością grupy La Poste, kontrolowanej przez CDC. 

CDC (La Poste), EDF i ENGIE przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kon
troli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką Archipels. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 

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

— CDC jest grupą publiczną, która realizuje zadania użyteczności publicznej wspierające polityki publiczne prowadzonej 
przez władze państwowe i lokalne, 

— EDF prowadzi działalność głównie we Francji i za granicą na rynkach energii elektrycznej. W sektorze opartych na zau
faniu usług cyfrowych działalność EDF polega na nieodpłatnym dostarczaniu swoich narzędzi, które prowadzą działal
ność w ramach łańcucha bloków pozwalającą na sprawdzenie, czy wydany przez EDF komunikat prasowy jest auten
tyczny, 

— ENGIE jest międzynarodową grupą działającą na skalę globalną w sektorze przemysłu i usług, prowadzącą działalność 
w zakresie wydobycia gazu, energii elektrycznej i usług dla energetyki. Grupa ta nie prowadzi działalności w sektorze 
zaufania do usług cyfrowych, 

— La Poste jest operatorem świadczącym usługi pocztowe we Francji, zorganizowanym w pięciu głównych gałęziach dzia
łalności, w tym w oddziale La Banque Postale, który prowadzi działalność bankową i ubezpieczeniową oraz w sektorze 
cyfrowym, który opracowuje rozwiązania i usługi cyfrowe, w szczególności poprzez oddział Docaposte, oferujący iden
tyfikację klientów, podpisy elektroniczne i certyfikację. 

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. 

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
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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.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste 

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

E-mail: 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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