
PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2009/C 234/06) 

1. W dniu 21 września 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Belgacom S.A. 
(„Belgacom”, Belgia) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad 
całym przedsiębiorstwem Belgacom International Carrier Services S.A. („BICS”, Belgia) w drodze serii 
umów, w wyniku których Belgacom uzyskuje wyłączną kontrolę. 

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

— w przypadku Belgacom: operator telekomunikacyjny w Belgii oferujący szeroką gamę usług telekomu
nikacyjnych w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, telefonii bezprzewodowej i stacjonarnej, usług 
łączności głosowej i transmisji danych na poziomie krajowym, 

— w przypadku BICS: usługi łączności głosowej i transmisji danych oraz usługi stanowiące wartość dodaną 
na skalę światową dla telefonii bezprzewodowej, stacjonarnej oraz usługodawców. Powyższa działalność 
obejmuje usługi świadczone przez BICS będące wspólnym przedsiębiorcą między Belgacom i Swisscom 
Belgium S.A. („Swisscom”) oraz międzynarodową działalność hurtową w zakresie telekomunikacji 
(„MTN-ICS”), która zostanie przejęta od MTN (Dubai) Limited w wyniku zgłoszonych transakcji, 

— w przypadku MTN-ICS: międzynarodowe usługi w zakresie telekomunikacji. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi
kacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer 
referencyjny: COMP/M.5584 – Belgacom/BICS/MTN, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji 
Komisji Europejskiej: 

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