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1. W dniu 11 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa EVO Payments Interna
tional LLC („EVO”, Stany Zjednoczone), kontrolowane przez przedsiębiorstwo EVO Holdco, Inc. (Stany 
Zjednoczone) i przedsiębiorstwo Madison Dearborn Partners, LLC (Stany Zjednoczone), oraz Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski SA („PKO”, Polska) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Centrum 
Elektronicznych Usług Płatniczych SA („eService”, Polska) w drodze zakupu akcji. 

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

— w przypadku przedsiębiorstwa EVO: działalność w dziedzinie elektronicznego przetwarzania płatności 
i usługi powiązane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i EOG, 

— w przypadku przedsiębiorstwa PKO: działalność w dziedzinie bankowości i usług finansowych, w tym 
bankowość detaliczna, korporacyjna i inwestycyjna, usługi maklerskie, leasing, faktoring, fundusze inwe
stycyjne i emerytalne, usługi w zakresie inwestycji mieszkaniowych, 

— w przypadku przedsiębiorstwa e-Service: działalność w dziedzinie przetwarzania płatności kartą doko
nanych w terminalach płatniczych lub w Internecie, płatności mobilnych przy użyciu telefonu komór
kowego, doładowań na terminalach POS oraz wypłaty gotówki. 

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 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 (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7082 – EVO/PKO/ 
eService JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

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

PL 16.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 335/15 

( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).
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