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1. W dniu 27 lutego 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo SCI Vendôme Commerces
(„Vendôme Commerces”, Francja) należące do grupy AXA („AXA”, Francja) oraz przedsiębiorstwo Klépierre
SA („Klépierre”, Francja) kontrolowane przez grupę BNP Paribas („BNPP”, Francja) przejmują w rozumieniu
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad centrum handlowym Annecy Courier znajdu-
jącym się w aglomeracji Annecy we Francji („Annecy Courier”) w drodze zakupu aktywów.

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

— w przypadku AXA: ubezpieczenia i powiązane usługi finansowe oraz zarządzanie nieruchomościami w
Europie oraz innych częściach świata,

— w przypadku BNPP: bankowość inwestycyjna, bankowość detaliczna, bankowość prywatna oraz zarzą-
dzanie aktywami, w szczególności zarządzanie centrami handlowymi w Europie poprzez własną spółkę
zależną Klépierre,

— w przypadku Annecy Courier: centrum handlowe znajdujące się w aglomeracji Annecy we Francji.

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 uproszczonej procedury stoso-
wanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2), sprawa ta może
kwalifikować 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.5055 — AXA/Klépierre/Annecy Courier, na poniższy adres Dyrekcji
Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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