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1. W dniu 11 lipca 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Telefónica, SA („Telefóni
ca”, Hiszpania), CaixaBank, SA („CaixaBank”, Hiszpania), kontrolowane przez La Caixa, Caja de Ahorros („La 
Caixa”, Hiszpania) oraz Banco Santander, SA („Banco Santander”, Hiszpania) przejmują, w rozumieniu art. 3 
ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsię
biorstwem Newco (Hiszpania) w drodze zakupu udziałów/akcji w nowo utworzonej spółce będącej 
wspólnym przedsiębiorcą. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Telefónica: międzynarodowa grupa prowadząca działalność w sektorze 
telekomunikacji, dostarczająca rozwiązania w zakresie komunikacji, informacji i rozrywki w wielu 
państwach członkowskich UE, jak również w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Caixabank: instytucja finansowa, 

— w przypadku przedsiębiorstwa La Caixa: zintegrowana grupa finansowa prowadząca działalność w sekto
rach bankowości, ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, głównie w Hiszpanii, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Banco Santander: międzynarodowa grupa bankowa i finansowa prowa
dząca działalność w zakresie bankowości detalicznej, zarządzania aktywami, bankowości korporacyjnej 
i inwestycyjnej, operacji skarbcowych i ubezpieczeń, 

— w przypadku przedsiębiorstwa Newco: świadczenie różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i konsu
mentów, takich jak usługi reklamowe dla małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, usługi zwią
zane z przekazywaniem rabatów, kuponów rabatowych ofert oraz wykupem kuponów na rzecz konsu
mentów, a także usługi związane z obsługą portfeli cyfrowych oraz usługi płatnicze typu „równy 
z równym” (ang. „peer-to-peer”) dla konsumentów. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do 
podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).



Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6956 – 
Telefónica/CaixaBank/Banco Santander/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji 
Europejskiej: 

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