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1. W dniu 18 sierpnia 2014 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Liberty Global plc (Zjednoczone Królestwo) wraz 
z przedsiębiorstwem Waterman & Waterman NV (Belgia) i Corelio Publishing NV (Belgia), przejmuje, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębior
stwem De Vijver Media NV (Belgia), w drodze zakupu akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Liberty Global plc: świadczenie usług w zakresie telewizji, szerokopasmowego inter
netu i telefonii głosowej poprzez własne sieci kablowe w 12 krajach Europy, a także w niektórych krajach pozaeu
ropejskich. W Belgii Liberty Global posiada pakiet kontrolny w spółce Telenet, która jest właścicielem i operatorem 
sieci kablowej we Flandrii oraz w części Brukseli. Telenet jest również operatorem szeregu płatnych kanałów pod 
markami „Sporting Telenet” i „PRIME”,

— w przypadku przedsiębiorstwa Waterman & Waterman NV: finansowa spółka holdingowa, którą kontrolują dwie 
osoby, mianowicie Wouter Vandenhaute i Erik Watté,

— w przypadku przedsiębiorstwa Corelio Publishing NV: publikacja gazet, wiadomości on-line oraz sprzedaż powierz
chni reklamowej,

— w przypadku przedsiębiorstwa De Vijver Media NV: emisja kanałów telewizyjnych w języku niderlandzkim „Vier”
i „Vijf” poprzez swoją spółkę zależną SBS Belgium NV, produkcja treści telewizyjnych poprzez swoją spółkę zależną 
Woestijnvis NV i Desert Fishes NV, sprzedaż powierzchni reklamowej w kilku kanałach telewizyjnych poprzez 
swoją spółkę zależną SBS Sales Belgium NV.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii.

4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je prze
syłać do Komisji faksem (+32  22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub 
listownie, podając numer referencyjny: M.7194 – Liberty Global/Corelio/W&W/De Vijver Media, na poniższy adres:

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

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
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