
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7476 – Holtzbrinck Publishing Group/Springer Science + Business Media GP 
Acquisition SCA/JV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 74/09)

1. W dniu 24 lutego 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Holtzbrinck Publishing Group („HPG”, Niemcy) kon
trolowane przez Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG („Holtzbrinck”, Niemcy) oraz przedsiębiorstwo Springer 
Science+Business Media G.P. Acquisition SCA („SSBM SCA”, Niderlandy) kontrolowane przez BC Partners Holdings Limi
ted (Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przed
siębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym wspólnym przedsiębiorstwem („Wspólnym Przedsiębiorstwem”) 
w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa HPG: jest to międzynarodowy koncern medialny prowadzący działalność wydawniczą 
w obszarze handlu, działalność związaną z edukacją i nauką, gazetami i czasopismami, a także mediami i usługami 
elektronicznymi. HPG oferuje usługi wydawnicze w ramach trzech działów operacyjnych: „Macmillan Science and 
Education” (nauka i edukacja), Macmillan Publishers (literatura piękna i literatura faktu) oraz „Holzbrink Digital, 
Information&Services” (spółki internetowe, informacyjne środki masowego przekazu i usługi),

— w przypadku przedsiębiorstwa SSBM SCA: jest to spółka dominującą grupy SSBM, zajmująca się głównie wydawa
niem książek i czasopismach akademickich, przede wszystkim w dziedzinie nauki, technologii i dziedzin medycyny, 
prowadząca też pewne działania w obszarze internetowych baz danych i narzędzi dotyczących obiegu zadań, a także 
profesjonalnych publikacji dotyczących języka miejscowego, między innymi w Niemczech i Niderlandach,

— Wspólne Przedsiębiorstwo będzie łączyć wszystkie obszary działalności SSBM SCA i przeważającą część obszarów 
działalności należącej do HPG jednostki gospodarczej „Macmillan Science and Education”. Jego działalność będzie 
obejmowała przede wszystkim publikacje akademickie.

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 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 publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.7476 – HPG/SSBM SCA/JV, 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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