
Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa M.7637 – Liberty Global/BASE Belgium)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2015/C 281/07)

1. W dniu 17 sierpnia 2015 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Telenet Group Holding NV(„Telenet”, Belgia), kontro
lowane przez przedsiębiorstwo Liberty Global plc (Zjednoczone Królestwo), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem BASE Company NV 
(„BASE”, Belgia), w drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Telenet: Telenet jest operatorem sieci kablowej w Belgii, specjalizującym się w świad
czeniu usług stacjonarnego dostępu do internetu i telefonii stacjonarnej oraz telewizji kablowej klientom w całej 
Flandrii oraz w niektórych częściach Brukseli. Telenet jest również operatorem szeregu płatnych kanałów telewizyj
nych oraz usług wideo na żądanie. Telenet oferuje również usługi telefonii komórkowej jako operator wirtualnej sieci 
komórkowej na terenie Belgii, a także świadczy profesjonalne usługi komunikacyjne dla przedsiębiorstw w Belgii 
i Luksemburgu,

— w przypadku przedsiębiorstwa BASE: BASE jest operatorem sieci łączności ruchomej, który oferuje usługi telefonii 
komórkowej w Belgii. BASE oferuje również hurtowy dostęp do swojej sieci wirtualnym operatorom sieci komórko
wej w Belgii.

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.

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.7637 – Liberty Global/BASE Belgium, 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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