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1. W dniu 4 grudnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— BNP Paribas Fortis NV/SA („BNPPF”, Belgia), 

— AG Insurance NV/SA, kontrolowane przez Ageas SA/NV („AGI”, Belgia), 

— Koninklijke Belgische Touring Club VZW („Touring”), Belgia), 

— Optimile NV („Optimile”, Belgia). 

Przedsiębiorstwa BNPPF, AGI i Touring przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Optimile. 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku BNPPF: jako spółka zależna grupy BNP Paribas w Belgii oferuje kompleksowy pakiet usług bankowych i 
finansowych dla osób prywatnych, specjalistów, MŚP, organizacji publicznych itp. Jej spółka zależna Arval BNP specja
lizuje się w leasingu pojazdów i dostarcza klientom dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w celu opty
malizacji mobilności pracowników, 

— w przypadku AGI: jako spółka zależna Ageas jest działającym w Belgii wielokanałowym zakładem ubezpieczeń, oferu
jącym produkty ubezpieczeniowe na życie i inne niż na życie oraz dodatkowe świadczenia emerytalne. Jest właścicie
lem przedsiębiorstwa Interparking, operatora parkingów działającego w dziewięciu krajach europejskich, w tym w Bel
gii, 

— w przypadku Touring: świadczenie usług pomocy drogowej i turystycznej, krótkoterminowy leasing, wymiana i sprze
daż samochodów, naprawa, kontrola techniczna i wymiana pojazdów oraz ubezpieczenia podróżne; oferuje również 
multimodalną aplikację B2B2C „easy Way”, 

— w przypadku Optimile: prowadzi działalność głównie w Belgii, opracowuje i sprzedaje oprogramowanie powiązane z 
mobilnością, w tym sprzedawaną pod marką dystrybutora aplikację multimodalną B2B, aplikację multimodalną B2C 
(Mobiflow) oraz sprzedawane pod marką dystrybutora oprogramowanie usług zapleczy organizacyjnych (SaaS) dla 
operatorów działających w zakresie mobilności, takich jak operatorzy punktów doładowania pojazdów elektrycznych 
czy operatorzy taksówek. 

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 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 zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze pod
awać następujący numer referencyjny: 

M.9635 — BNP Paribas/Ageas/Koninklijke Belgische Touring Club/Optimile 

(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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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks +32 22964301 

Adres pocztowy: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË   
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