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(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2016/C 322/04)

1. W dniu 24 sierpnia 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której dwa niezależne przedsiębiorstwa Deutsche Börse AG („DBAG”, 
Niemcy) oraz London Stock Exchange Group plc („LSEG”, Zjednoczone Królestwo) dokonają połączenia w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

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

— Deutsche Börse AG jest zróżnicowaną organizacją giełdową, której działalność obejmuje usługi w zakresie notowań 
giełdowych, transakcje kasowe i usługi post-transakcyjne dla instrumentów rynku kasowego i produktów przynoszą
cych stały dochód, obrót instrumentami pochodnymi i usługi rozrachunkowe, rozliczanie transakcji finansowanych 
z użyciem papierów wartościowych, usługi rozliczeniowe i zarządzania zabezpieczeniem dla umów z udzielonym 
przyrzeczeniem odkupu („umowy repo”), usługi informacyjne, produkty i usługi w zakresie sprawozdawczości obo
wiązkowej, jak również usługi w zakresie technologii,

— London Stock Exchange Group PLC jest zróżnicowaną grupą infrastruktury rynków finansowych i rynków kapitało
wych, której działalność obejmuje usługi w zakresie notowań giełdowych, transakcje kasowe i usługi post-transakcyjne 
dla instrumentów rynku kasowego i produktów przynoszących stały dochód, obrót instrumentami pochodnymi i usługi 
rozrachunkowe, rozliczanie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, usługi rozliczeniowe i zarzą
dzania zabezpieczeniem dla umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu („umowy repo”), usługi informacyjne, pro
dukty i usługi w zakresie sprawozdawczości obowiązkowej, jak również usługi w zakresie technologii.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii.

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.7995 – Deutsche Börse/London Stock Exchange Group, 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).
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