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(Tekst  mający  znaczenie  dla  EOG)
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1. W  dniu  1  kwietnia  2014  r.,  po  odesłaniu  sprawy  zgodnie  z  art.  4  ust.  5  rozporządzenia  Rady  (WE) 
nr  139/2004 (1),  Komisja  Europejska  otrzymała  zgłoszenie  planowanej  koncentracji,  w  wyniku  której  przedsiębior
stwo  SNCF  Habitat  S.A.  („SNCF  Habitat”,  Francja)  należące  do  przedsiębiorstwa  Société  Nationale  des  Chemins  de 
Fer  („SNCF”,  Francja)  oraz  przedsiębiorstwo  La  Banque  Postale  S.A.  („La  Banque  Postale”,  Francja),  należące  do 
grupy  La  Poste,  przejmują,  w  rozumieniu  art.  3  ust.  1  lit.  b)  rozporządzenia  w  sprawie  kontroli  łączenia  przed
siębiorstw,  wspólną  kontrolę  nad  przedsiębiorstwem  Société  Financière  pour  l'Accession  à  la  Propriété  S.A. 
(„SOFIAP”,  Francja)  w  drodze  zakupu  akcji.

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

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  SNCF:  działalność  w  sektorach  dalekobieżnych  przewozów  pasażerskich  na 
liniach  krajowych  i  międzynarodowych,  przewozów  pasażerskich  na  liniach  lokalnych,  zarządzania  stacjami 
kolejowymi,  infrastruktury  i  inżynierii  kolejowej  oraz  transportu  towarowego.  Jego  filia  SNCF  Habitat  pełni 
misje  społeczne  mające  na  celu  ułatwianie  dostępu  do  lokali  mieszkalnych  we  Francji,

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  La  Banque  Postale:  działalność  w  sektorze  bankowości  detalicznej  z  pełną 
ofertą  usług  finansowych  dla  osób  fizycznych,  jak  również  usług  zarządzania  aktywami  i  ubezpieczenia 
kredytów  we  Francji,

— w  przypadku  przedsiębiorstwa  SOFIAP:  działalność  głównie  pod  nazwą  SOCRIF,  jako  dostawca  kredytów 
nieruchomościowych  dla  agentów  oraz  personelu  SNCF  i  jego  filii.  SOFIAB  udziela  również  we  Francji 
kredytów  konsumenckich,  a  także  ubezpieczeń  na  życie  i  innych  niż  na  życie.

3. Po  wstępnej  analizie  Komisja  Europejska  uznała,  że  zgłoszona  transakcja  może  wchodzić  w  zakres  rozpo
rządzenia  w  sprawie  kontroli  łączenia  przedsiębiorstw.  Jednocześnie  Komisja  Europejska  zastrzega  sobie  prawo  do 
podjęcia  ostatecznej  decyzji  w  tej  kwestii.  Należy  zauważyć,  iż  zgodnie  z  obwieszczeniem  Komisji  Europejskiej 
w  sprawie  uproszczonej  procedury  stosowanej  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  Europejska  zwraca  się  do  zainteresowanych  osób  trzecich  o  zgłaszanie  ewentualnych  uwag  na 
temat  planowanej  koncentracji.

Komisja  Europejska  musi  otrzymać  takie  uwagi  w  nieprzekraczalnym  terminie  dziesięciu  dni  od  daty  niniejszej 
publikacji.  Można  je  przesyłać  do  Komisji  Europejskiej  faksem  (+32  22964301),  pocztą  elektroniczną  na  adres: 
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu  lub  listownie,  podając  numer  referencyjny:  Affaire  M.7149  –  La  Banque 
Postale/SNCF/SOFIAP,  na  poniższy  adres  Dyrekcji  Generalnej  ds.  Konkurencji  Komisji  Europejskiej:

Commission  européenne
Direction  générale  de  la  concurrence
Greffe  des  concentrations
1049  Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) OJ C 366, 14.12.2013, p. 5.
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