
Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama)

Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 75/10)

1. W dniu 27 marca 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo GROUPAMA („Groupama”,
Francja) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsię-
biorstwem SERVEPAR („Servepar”, Francja), obecnie kontrolowanym przez grupę ACCOR S.A. („Accor”,
Francja), w drodze zakupu akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Groupama: grupa prowadząca działalność w sektorze ubezpieczeń,
bankowości i usług;

— w przypadku przedsiębiorstwa Accor: grupa prowadząca działalność hotelarską oraz zajmująca się opra-
cowywaniem i świadczeniem usług na rzecz przedsiębiorstw i gmin miejskich, polegających w szczegól-
ności na wystawianiu kuponów na usługi (fr.: titres de services);

— w przypadku przedsiębiorstwa Servepar: spółka prowadząca działalność w dziedzinie zarządzania mająt-
kiem, która ma się wyspecjalizować w zakresie rozpowszechniania produktów oszczędnościowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie procedury uproszczonej stoso-
wanej do niektórych koncentracji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta kwalifi-
kuje się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

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

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie,
podając numer referencyjny: COMP/M.4622 — Accor S.A./Groupama, na poniższy adres Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej:
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