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1. W dniu 26 stycznia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa PostFinance AG (Szwajcaria), kontrolowane przez 
Post AG (Szwajcaria), i SIX Group AG (Szwajcaria) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporzą
dzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SIX Paynet AG (Szwajca
ria), znajdującym się obecnie pod wyłączną kontrolą SIX Group AG, w drodze przejęcia akcji.

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

— PostFinance AG prowadzi działalność bankową i świadczy usługi płatnicze na rzecz klientów końcowych, a także 
usługi międzybankowe. Ponadto dostarcza usługi podstawowe powiązane z usługami płatniczymi. Wykorzystuje 
między innymi własne rozwiązania w zakresie realizowania poleceń zapłaty, a także faktur elektronicznych zarówno 
na rzecz użytkowników bankowości elektronicznej i mobilnej w ramach własnych rozwiązań bankowości elektro
nicznej i mobilnej „E-Finance”, jak i użytkowników systemu elektronicznej wymiany danych (EDI),

— SIX Group AG zarządza infrastrukturą na szwajcarskim rynku finansowym i świadczy międzynarodowe komplek
sowe usługi w dziedzinie obrotu papierami wartościowymi i rozrachunku transakcji na papierach wartościowych, 
a także w dziedzinie informacji finansowej i płatności. Ponadto oferuje rozwiązania w zakresie rozliczania płatności 
międzybankowych (Swiss Interbank Clearing), a także w zakresie elektronicznych poleceń zapłaty i elektronicznych 
faktur użytkownikom bankowości elektronicznej i mobilnej, użytkownikom rozwiązań „workflow” i użytkownikom 
systemu elektronicznej wymiany danych (EDI),

— SIX Paynet AG świadczy usługi w dziedzinie fakturowania elektronicznego, odbioru faktur elektronicznych, płatności 
elektronicznych, a także zajmuje się eksploatacją niezbędnych do tego rozwiązań systemowych. W tym względzie 
odpowiada m.in. za eksploatację, udoskonalanie i sprzedaż nowego rozwiązania LEON służącego do przesyłania 
faktur i poleceń zapłaty, oferowanego użytkownikom bankowości elektronicznej i mobilnej.

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 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7886 – PostFinance/SIX Group/SIX Paynet, na poniższy adres:

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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