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1. W dniu 22 maja 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 ( 1 ), Komisja 
otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Telefónica Móviles España 
SAU („TME”, Hiszpania), kontrolowane przez Telefónica SA („Telefónica”, Hiszpania), oraz przedsiębiorstwo 
Círculo de Lectores SA (Círculo, Hiszpania), kontrolowane przez Bertelsmann SE & Co. KGaA („Bertel
smann”, Niemcy), i Planeta Corporation SRL („Planeta”, Hiszpania), przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. 
b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem 
Yadicán Plus SLU („Yadicán”, Hiszpania) w drodze zakupu udziałów/akcji. Całościowy udział w przedsiębior
stwie Yadicán posiada obecnie Círculo. 

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

— w przypadku TME: działalność w zakresie świadczenia usług informatycznych, 

— w przypadku Telefónica: zintegrowany operator w sektorze telekomunikacji, który oferuje rozwiązania 
w sektorze komunikacji, informacji i rozrywki w Europie i Ameryce Łacińskiej, 

— w przypadku Círculo: wspólny przedsiębiorca o pełnym zakresie funkcji utworzony w stosunku 50/50 
przez przedsiębiorstwa Bertelsmann i Planeta, którego główna działalność polega na prowadzeniu klubu 
ksiązki w języku hiszpańskim, który sprzedaje swoim członkom książki i e-książki, a także – w mniej
szym zakresie – inne produkty multimedialne (płyty CD, gry i DVD), 

— w przypadku Bertelsmann: międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży środków masowego 
przekazu, głównie w sektorze telewizji, publikacji książek, magazynów, zarządzania prawami do 
utworów muzycznych oraz usług medialnych w ponad 50 państwach, 

— w przypadku Planeta: działalność w branży środków masowego przekazu, wydawnictwa oraz internetu, 

— w przypadku Yadicán: działalność w zakresie wprowadzania na rynek e-książek w języku hiszpańskim 
za pośrednictwem internetu w Hiszpanii. 

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą
dzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do 
podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie 
uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw ( 2 ), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury 
określonej w tym obwieszczeniu. 

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat 
planowanej koncentracji.
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 
( 2 ) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 („obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury”).



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.6692 – Circulo/ 
Telefónica/JV, 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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