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1. 2009. április 30-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint bejelentést kapott a 
francia állam tulajdonában lévő Caisse des Dépôts et Consignations (a továbbiakban: CDC, Franciaország), a 
francia állam tulajdonában lévő Météo-France (a továbbiakban: Météo-France, Franciaország) és az NYSE 
Euronext (Egyesült Államok) által tervezett összefonódásról, amely szerint e vállalkozások részesedés vásár
lása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a 
MetNext (Franciaország) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a CDC esetében: a személyi biztosítás (CNP Assurances), az ingatlanügyletek (SNI és Icade), a tőkebe
fektetés és a szolgáltatások területén tevékenykedő állami tulajdonban lévő vállalatcsoport, 

— a Météo-France: esetében: francia és európai időjárási és éghajlati információk gyűjtése és szolgáltatása, 

— az NYSE Euronext: esetében: pénzügyi eszközök piacainak irányítása, 

— a MetNext esetében: olyan termékek kifejlesztése és értékesítése, amelyek réven i. az ipari vezetők 
kezelhetik vagy megelőzhetik az időjárási ingadozások tevékenységükre gyakorolt hatását, illetve ii. 
bizonyos szolgáltatók (különösen biztosítótársaságok) index alapú éghajlatvédelmet alakíthatnak ki 
ügyfeleik számára. 

3. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás a 
139/2004/EK rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja. A Bizottság a 
139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról 
szóló közleménye ( 2 ) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja. 

4. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő 
észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak. 

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a 
COMP/M.5524 – Météo-France/CDC/NYSE Euronext/MetNext hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet 
eljuttatni a Bizottsághoz faxon (+32 2 2964301 vagy 2967244) vagy postai úton a következő címre: 

Európai Bizottság 
Versenypolitikai Főigazgatóság 
Fúziós Iktatási Osztály 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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