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1. W dniu 17 listopada 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 
(rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) ( 1 ), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej 
koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa HBO Netherlands Holdings, S.R.O. („HBO”, Niderlandy) 
i Ziggo B.V. („Ziggo”, Niderlandy) planują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa o pełnym zakresie funkcji („HBO Neder
land”, Niderlandy). 

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

— przedsiębiorstwo HBO jest spółką zależną przedsiębiorstwa Home Box Office, Inc., które prowadzi 
działalność w zakresie produkcji treści audiowizualnych oraz obsługi telewizji kablowej na pewnych 
obszarach na całym świecie. Przedsiębiorstwo Home Box Office, Inc., jest z kolei spółką zależną przed
siębiorstwa Time Warner Inc., prowadzącego działalność na skalę światową w zakresie mediów 
w zakresie produkcji filmowej, telewizyjnej oraz wydawniczej, 

— przedsiębiorstwo Ziggo zapewnia usługi w zakresie mediów i komunikacji w Holandii. Jego działalność 
obejmuje produkty i usługi w zakresie telefonii, internetu, radia i telewizji, systemów przesyłania danych 
oraz systemów płatności elektronicznych, 

— przedsiębiorstwo HBO Nederland będzie prowadzić działalność w zakresie hurtowych dostaw płatnej 
telewizji, w tym wyłącznych usług w zakresie filmów i seriali telewizyjnych na rzecz dostawców 
detalicznych płatnej telewizji w Holandii. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres 
rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 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), pocztą elektroniczną na adres: COMP- 
MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6369 – HBO/ 
Ziggo/HBO Nederland, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
Merger Registry 
J-70 
1049 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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