
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.8568 – Total/Atos/InTouch Corp/InTouch SAS)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 247/04)

1. W dniu 20 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Total Outre-Mer S.A. („TOM”, Francja) należące do 
grupy Total (Francja), przedsiębiorstwo Worldline S.A. („Worldline”, Francja) należące do grupy Atos (Francja) oraz 
przedsiębiorstwo InTouch Corp (Mauritius) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kon
troli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem InTouch SAS (Francja) i jego jednostkami zależ
nymi w drodze zakupu akcji.

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

— w przypadku Total Outre-Mer: działalność Total Marketing Services w Afryce; grupa Total prowadzi w skali ogólno
światowej działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, transportu, magazynowania i sprzedaży ropy naftowej 
i gazu ziemnego; grupa działa również w sektorach rafinacji produktów naftowych oraz sprzedaży detalicznej 
i hurtowej produktów rafinowanych; grupa rozszerza swoją działalność w sektorze energii odnawialnej, zarówno 
przez produkcję paneli fotowoltaicznych, jak i przez wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych,

— w przypadku Worldline: jednostka zależna grupy Atos, prowadząca działalność w sektorze płatności i usług transak
cyjnych, w tym usług acquiringu na rzecz akceptantów, przetwarzania danych w związku z acquiringiem, elektronicz
nych usług bankowych, obsługi udostępniania oprogramowania do transakcji płatniczych i korzystania z tego opro
gramowania na podstawie licencji, dostaw terminali płatniczych stosowanych w punktach sprzedaży i usług 
powiązanych, głównie w EOG,

— w przypadku InTouch Corp: przedsiębiorstwo specjalizujące się w usługach agregacji płatności umożliwiających 
korzystanie z wielu sposobów płatności i w usługach cyfrowych za pośrednictwem platform mobilnych 
w Mauretanii, Senegalu, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii i Kamerunie,

— w przypadku InTouch SAS: rozwiązania w zakresie usług agregacji płatności w Afryce i niektórych krajach Bliskiego 
Wschodu.

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. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 (2) sprawa ta może kwalifikować się do 
rozpatrzenia 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.8568 – Total/Atos/InTouch Corp/InTouch SAS, 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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