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ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

EVROPSKÁ KOMISE
Předběžné oznámení o spojení podniků
(Case M.9744 — Mastercard/Nets)
(Text s významem pro EHP)

(2020/C 219/09)

1. Komise dne 26. června 2020 obdržela oznámení o navrhovaném spojení podle článku 4 nařízení Rady (ES)
č. 139/2004 (1).
Oznámení se týká těchto podniků:
— Mastercard Incorporated (USA) („Mastercard“),
— Nets A/S (Dánsko) („Nets“).
Podnik Mastercard získává ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení o spojování kontrolu nad částmi podnikových služeb
společnosti Nets („cílový podnik“).
Spojení se uskutečňuje nákupem podílů.
Spojení bylo Komisi postoupeno dánským úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů na základě čl. 22
odst. 3 nařízení o spojování. K tomuto postoupení se následně připojilo Rakousko, Finsko, Norsko, Švédsko a Spojené
království.
2.

Předmětem podnikání příslušných podniků je:

— podniku Mastercard: jedná se o technologickou společnost působící v odvětví celosvětových plateb. Vlastní a provozuje
značková čtyřstranná schémata platebních karet a poskytuje služby přenosu pro transakce vázané na kartu. Společnost
Mastercard se rovněž zabývá alternativními platebními řešeními prostřednictvím společnosti Vocalink Holdings
Limited, která se zaměřuje na poskytování základních služeb v oblasti infrastruktury platebních systémů. Mastercard
rovněž poskytuje základní služby v oblasti infrastruktury plateb z účtu na účet v rámci schémat v Evropě i mimo ni,
— cílového podniku: jedná se o obchodní útvar v rámci podniku Nets, který se zabývá činnostmi týkajícími se
celosvětových plateb a který poskytuje platební služby a technologická řešení, zejména v severní Evropě, jakož i v
rámci jednotné oblasti pro platby v eurech. Jeho činnost se zaměřuje na i) služby základní infrastruktury plateb z účtu
na účet v reálném čase a na hromadné zúčtovaní a ii) celou škálu služeb v oblasti úhrady faktur z účtu na účet a na
doplňkové služby v Dánsku a Norsku.
3. Komise po předběžném posouzení zjistila, že by oznamovaná transakce mohla spadat do působnosti nařízení o
spojování. Konečné rozhodnutí v tomto ohledu však zůstává vyhrazeno.
4.

Komise vyzývá zúčastněné třetí strany, aby jí k navrhované transakci předložily své případné připomínky.

Připomínky musí být Komisi doručeny nejpozději do deseti dnů po zveřejnění tohoto oznámení. Je třeba vždy uvést toto
číslo jednací:
M.9744 — Mastercard/Nets
(1) Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1 („nařízení o spojování“).
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Připomínky lze Komisi zaslat e-mailem, faxem nebo poštou. Použijte tyto kontaktní informace:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Poštovní adresa:
Commission européenne / Europese Commissie
Direction générale de la concurrence
Greffe des concentrations
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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