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1. 2009. június 8-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 4. cikke szerint és a 4. cikk (5) 
bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott a BNP Paribas csoporthoz (a továbbiakban: 
BNPP, Franciaország) tartozó BNP Paribas Investment Partners S.A (a továbbiakban: BNPPIP, Franciaország) 
és a Groupe Crédit Agricole (a továbbiakban: GCA, Franciaország) csoporthoz tartozó Crédit Agricole Asset 
Management Luxembourg S.A. (a továbbiakban: CAAM, Franciaország) által tervezett összefonódásról, amely 
szerint e vállalkozások részesedés vásárlása útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) 
bekezdésének b) pontja értelmében a korábban a CAAM kizárólagos tulajdonában lévő Fund Channel (a 
továbbiakban: Fund Channel, Luxemburg) felett. 

2. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő: 

— a BNPPIP esetében: vagyonkezelés, 

— a BNPP esetében: 85 országban tevékeny multinacionális bank- és pénzügyi csoport, 

— a CAAM esetében: vagyonkezelés, 

— a GCA esetében: 66 országban tevékeny multinacionális bank- és pénzügyi csoport, 

— a Fund Channel esetében: átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások 
termékeinek forgalmazására létrehozott logisztikai platform. 

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.5517 – BNPPIP/CAAM/FUND CHANNEL 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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