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Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8460 – Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 223/06)

1. W dniu 4 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Peugeot SA („PSA”, Francja) oraz BNP Paribas („BNPP”, Fran
cja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną 
kontrolę nad zlokalizowanymi w Europie finansowymi jednostkami zależnymi i oddziałami przedsiębiorstwa General 
Motors („Fincos”) w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— PSA: spółka giełdowa z siedzibą we Francji, prowadząca działalność na całym świecie w zakresie rozwoju, produkcji 
i sprzedaży pojazdów samochodowych pod trzema markami: Peugeot, Citroën oraz DS. Za pośrednictwem swojej 
spółki zależnej Banque PSA Finance oferuje ona pożyczki i usługi leasingowe klientom w związku z zakupem pojaz
dów samochodowych przedmiotowych marek oraz pożyczki sprzedawcom samochodów wyprodukowanych przez 
PSA,

— BNPP: spółka giełdowa z siedzibą we Francji, prowadząca działalność na całym świecie w zakresie bankowości deta
licznej i usług, jak również bankowości korporacyjnej i instytucjonalnej. Za pomocą swojej spółki zależnej BNP Per
sonal Finance oferuje ona pełny zakres kredytów osobistych w punktach sprzedaży, u sprzedawców samochodowych 
oraz bezpośrednio konsumentom; świadczy również usługi w zakresie ubezpieczeń i oszczędności w niektórych 
państwach,

— Fincos: 23 podmioty we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Zjednoczonym Królestwie, Niderlandach, Hiszpanii, 
Szwecji i Szwajcarii, będące jednostkami finansowymi przedsiębiorstw Opel i Vauxhall, które świadczą usługi finan
sowe związane z sektorem motoryzacyjnym i usługi powiązane, głównie klientom i sprzedawcom pojazdów firmy 
Opel/Vauxhall.

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.

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

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 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.8460 – Peugeot/BNP Paribas/Opel Vauxhall Fincos, na poniższy adres:

Komisja Europejska
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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