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1. W dniu 5 lutego 2016 r. Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 139/2004 (1), w wyniku której przedsiębiorstwo Hutchison Europe Telecommunications SARL (Luksem
burg), kontrolowane przez przedsiębiorstwo CK Hutchison Holdings Limited („CKHH”, Hongkong), oraz przedsiębior
stwo VimpelCom Luxembourg Holdings SARL (Luksemburg), kontrolowane przez VimpelCom Ltd („VCL”, Bermudy) 
przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, 
wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture („JV”, Luksemburg) w drodze wniesienia jako wkład do 
spółki JV swoich odpowiednich działalności gospodarczych we Włoszech.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa CKHH: CKHH jest wielonarodową grupą z siedzibą w Hongkongu, notowaną na 
tamtejszej giełdzie. Prowadzi ona działalność głównie w następujących pięciu branżach: porty i usługi pokrewne; 
sprzedaż detaliczna; infrastruktura; energia; i telekomunikacja,

— w przypadku przedsiębiorstwa VCL: VCL jest wielonarodową grupą z siedzibą w Amsterdamie będącą w obrocie na 
giełdzie NASDAQ Global Select Market. VCL świadczy usługi przesyłu danych dźwiękowych i graficznych poprzez 
szereg tradycyjnych i szerokopasmowych technologii mobilnych i stacjonarnych w 14 krajach pod kilkoma różnymi 
nazwami handlowymi,

— w przypadku przedsiębiorstwa JV: JV będzie świadczyć mobilne i stacjonarne usługi telekomunikacyjne we 
Włoszech.

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

4. Komisja Europejska zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat pla
nowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32/2/22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-
REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.7758 – Hutchison 3G Italy/WIND/JV, na poniż
szy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

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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