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1. W dniu 25 lutego 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Altice SA („Altice”, Luksemburg) przejmuje, w rozu
mieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad portugalskimi akty
wami przedsiębiorstwa PT Portugal SGPS („PT Portugal”, Portugal), w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Altice: jest to wielonarodowa przedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze 
telewizji kablowej i telekomunikacji. W Portugalii, za pośrednictwem swojej spółki zależnej Altice Portugal, Altice 
kontroluje obecnie dwóch operatorów telekomunikacyjnych: Cabovisão – Televisão por Cabo („Cabovisão”) oraz Oni
telecom („ONI”). Cabovisão świadczy usługi typu Pay TV, usługi w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu 
i usługi telefonii stacjonarnej, głównie dla gospodarstw domowych, sprzedawane zarówno oddzielnie, jak i w postaci 
płatnych pakietów usług. ONI świadczy usługi telekomunikacyjne B2B dla klientów biznesowych, które obejmują 
stacjonarne i sieciowe usługi telekomunikacyjne, w tym usługi łączności głosowej, transmisji danych oraz stacjonar
nego dostępu do internetu,

— w przypadku przedsiębiorstwa PT Portugal – jest to operator telekomunikacyjny i multimedialny prowadzący dzia
łalność we wszystkich sektorach telekomunikacyjnych w Portugalii. PT Portugal zapewnia usługi telekomunikacyjne 
dla klientów indywidualnych i korporacyjnych. PT Portugal oferuje klientom indywidualnym stacjonarne i mobilne 
usługi w zakresie transmisji głosu i danych, szerokopasmowego dostępu do internetu i usług telewizji płatnej, które 
są sprzedawane zarówno oddzielnie lub jako wiele ofert połączonych w pakiety (płatne pakiety usług). Oferta PT 
Portugal przeznaczona dla klientów korporacyjnych obejmuje stacjonarne i mobilne usługi łączności głosowej i tran
smisji danych oraz usługi informatyczne, w tym rozwiązania dotyczące centrum danych, usługi wirtualizacji, prze
twarzanie w chmurze, proces outsourcingu działań biznesowych i inne dodatkowe usługi zapewniające wartość 
dodaną.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja Europejska 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 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.7499 – Altice/PT Portugal, 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).

C 77/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.3.2015

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

	Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.7499 – Altice/PT Portugal) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2015/C 77/09)

