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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 216/11)

1. W dniu 9 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bancopopular-e SA („E-Com” lub „nabywca”) przej
muje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę 
nad transakcjami kartami płatniczymi Barclays w Hiszpanii i Portugalii („cel”) od banku Barclays PLC („Barclays” lub 
„sprzedawca”).

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

— E-com świadczy usługi związane z wydawaniem kart płatniczych w Hiszpanii. Świadczy on również, w mniejszym 
zakresie, usługi związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym i dystrybucją ubezpieczeń na rynku hiszpańskim. 
E_Com jest spółką joint venture wspólnie kontrolowaną przez Banco Popular i niektóre powiązane fundusze pry
watne zarządzane przez Värde Partners Inc. („Värde”),

— Cel obejmuje transakcje kartami płatniczymi Barclays w Portugalii i Hiszpanii, polegające na wydawaniu, marketingu 
i obsłudze konsumenckich rachunków kredytowych, konsumenckich kart kredytowych, produktów i produktów płat
niczych związanych z konsumenckimi kartami kredytowymi oraz kredytów konsumenckich. Dodatkowo cel nie
znacznie obecny jest na rynku dystrybucji usług ubezpieczeniowych w Hiszpanii i Portugalii.

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 decy
zji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatry
wania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować 
się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

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

Komisja Europejska musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 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: M.8070 – Bancopopular-e/Assets of Barclays Bank, 
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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