
Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie
COMP/M.4726 — Thomson Corporation/Reuters Group

(Zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu upraw-
nień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji —

Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21)

(2008/C 212/03)

W dniu 3 września 2007 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała
zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Woodbridge Company Limited
(„Woodbridge”), spółka dominująca grupy Thomson Corporation („Thomson”), Kanada, przejmuje w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Reuters Group plc
(„Reuters”), Zjednoczone Królestwo, w drodze porozumienia układowego ustanawiającego strukturę spółki
podwójnie notowanej.

Po zbadaniu zgłoszenia Komisja stwierdziła dnia 8 października 2007 r., iż zgłoszona transakcja wchodzi w
zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz wzbudza poważne wątpliwości co
do zgodności ze wspólnym rynkiem oraz Porozumieniem EOG. W związku z tym wszczęła postępowanie
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Zgodnie z najlepszymi praktykami dotyczącymi postępowań w sprawach łączenia przedsiębiorstw, przedsię-
biorstwom Thomson i Reuters udostępniono najważniejsze dokumenty z akt sprawy w postaci wybranych
odpowiedzi zainteresowanych osób trzecich na wnioski o dostarczenie informacji skierowane w pierwszej
fazie postępowania, w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności. Dokumenty te zostały przesłane zgłasza-
jącym stronom dnia 12 listopada 2007 r.

W dniu 6 grudnia 2007 r. przedsiębiorstwa Thomson i Reuters przedstawiły pierwszą wersję zobowiązań, a
po zbadaniu rynku przez Komisję, w dniu 21 grudnia 2007 r. — ostateczną wersję zobowiązań, których
celem jest zapewnienie zgodności koncentracji ze wspólnym rynkiem.

Komisja uznała, że zobowiązania podjęte przez przedsiębiorstwa Thomson i Reuters rozwiewają poważne
obawy co do zgodności zgłaszanej transakcji ze wspólnym rynkiem. W związku z powyższym zgłaszającym
stronom nie przesłano pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń, a koncentracja zostaje uznana za zgodną ze
wspólnym rynkiem i funkcjonowaniem Porozumienia EOG zgodnie z art. 8 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz art. 57 Porozumienia EOG.

Strony ani osoby trzecie nie zgłosiły urzędnikowi przeprowadzającemu postępowanie wyjaśniające żadnych
zapytań ani uwag. Niniejsza sprawa nie wymaga specjalnego komentarza dotyczącego prawa do złożenia
ustnych wyjaśnień.

Bruksela, dnia 12 lutego 2008 r.

Karen WILLIAMS
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