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1. W dniu 5 listopada 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa PAI Partners, SAS („PAI”, Francja) oraz Banco Santander, 
SA („Banco Santander”, Hiszpania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, za pośrednictwem przedsiębiorstwa Brendenbury, SL („Brendenbury”, Hiszpania), kontrolę nad całością 
przedsiębiorstw Grupo Konectanet, SL („Konectanet”, Hiszpania) oraz Konecta Activos Inmobiliarios, SL („KAI”, Hiszpania) 
w drodze zakupu akcji.

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

— Banco Santander jest spółką dominującą międzynarodowej grupy przedsiębiorstw bankowych i finansowych prowa
dzących działalność na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Ameryki Łacińskiej. Oferuje świadczenia 
z zakresu bankowości detalicznej i korporacyjnej, zarządzania aktywami, inwestycji, instrumentów pieniężnych 
i ubezpieczeń,

— PAI jest przedsiębiorstwem działającym na niepublicznym rynku kapitałowym zajmującym się głównie nabywaniem 
średnich i dużych przedsiębiorstw, z siedzibą i centrum zarządzania w Europie; prowadzi działalność w różnych 
sektorach przemysłowych,

— Brendenbury zajmuje się głównie tworzeniem przedsiębiorstw i spółek oraz uczestniczy w sposób bezpośredni lub 
pośredni w zarządzaniu nimi i sprawowaniu nad nimi kontroli,

— Konectanet jest spółką zajmującą się outsourcingiem procesów biznesowych: od usług planowania i wykonywania 
zadań jednostek operacyjnych i działów realizacji zleceń (front and back office) po kontrolę zadań wykonywanych 
przez jednostki zewnętrze będące częścią procesu,

— KAI jest przede wszystkim właścicielem i operatorem nieruchomości.

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

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 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.7836 – Banco Santander/PAI Partners/Grupo Konectanet/Konecta Activos 
Inmobiliarios, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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

(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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