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1. W dniu 16 lipca 2008 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzy-
mała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa BNP Paribas Assurance SA
(„BNPP Assurance”, Francja), należące do grupy BNP Paribas SA („BNPP”, Francja), Sophia GE SA („Sophia
GE”, Francja), należące do grupy General Electric Company Inc. („GE”, Stany Zjednoczone), oraz P. Jean-
Philippe Chomette („Chomette”, Francja) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady
wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Capital France Hôtel SCF („CFH”, Francja) w drodze zakupu akcji/
udziałów.

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

— w przypadku BNP Paribas Assurance: świadczenie usług ubezpieczeniowych, przede wszystkim ubezpie-
czenie oszczędności, ochrona oraz ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe,

— w przypadku BNP Paribas: globalne usługi bankowe i finansowe, przede wszystkim bankowość inwesty-
cyjna i finansowa, bankowość detaliczna oraz zarządzanie aktywami,

— w przypadku Sophia GE: właściciel i zarządca nieruchomości komercyjnych, zlokalizowanych głównie
we Francji,

— w przypadku GE: zróżnicowana działalność w różnych obszarach takich jak produkcja, technologia i
usługi,

— w przypadku Chomette: prywatny inwestor kontrolujący Algonquin SA, belgijską spółkę inwestycyjną
posiadającą udziały w małych i średnich przedsiębiorstwach,

— w przypadku CFH: właściciel i zarządca hoteli w miastach 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.5260 — BNP Paribas Assurance/Chomette/Sophia GE/Capital France
Hôtel na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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