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1. W dniu 17 października 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Aviva International Insurance Limited, spółka 
pośrednio zależna w całości należąca do Aviva plc („Aviva”, Zjednoczone Królestwo) i Bank Zachodni WBK SA („BZ 
WBK”, Polska), ostatecznie kontrolowany przez Banco Santander SA i w związku z tym stanowiący część Santander 
Group („Santander”, Hiszpania), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA 
i przedsiębiorstwem BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA („spółki joint venture”, Polska) w drodze 
zakupu akcji.

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

— Aviva jest ostateczną spółką dominującą międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej, która prowadzi również działal
ność w zakresie długoterminowych produktów oszczędnościowych i zarządzania funduszami. Aviva jest publicznie 
notowaną spółką w Wielkiej Brytanii, która jest również notowana na nowojorskiej giełdzie papierów 
wartościowych,

— BZ WBK jest bankiem notowanym na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych z siedzibą we Wrocławiu,

— Santander jest spółką dominującą należącą międzynarodowej grupy zrzeszającej banki i spółki finansowe działające 
w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Ameryce Łacińskiej. Spółka ta prowadzi działalność w sektorze banko
wości detalicznej, zarządzania aktywami, bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej oraz w sektorze zasobów finan
sowych i ubezpieczeń,

— BZ WBK i Aviva stworzyły wspólnie spółki joint venture, które działają na rynku polskim, oferując ubezpieczenia na 
życie oraz pozostałe rodzaje ubezpieczeń.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej 
decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpa
trywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifiko
wać się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7404 – Aviva/BZ WBK/JVs, 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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