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1. W dniu 14 czerwca 2016 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgło
szenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Vodafone Group plc („Vodafone”, Zjednoczone Króle
stwo) oraz przedsiębiorstwo Liberty Global Europe Holding B.V., należące do grupy Liberty Global plc („Liberty Global”, 
Zjednoczone Królestwo), 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 będącą wspólnym przedsiębiorcą 
w Niderlandach w drodze przeniesienia udziałów.

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

— w przypadku Vodafone: eksploatacja sieci telefonii komórkowej i świadczenie usług telefonii komórkowej, takich jak 
usługi telefonii ruchomej w zakresie usługi głosowej, transmisji wiadomości tekstowych i transmisji danych. Więk
szość spółek operacyjnych Vodafone świadczy również usługi telefonii stacjonarnej w zakresie usługi głosowej, 
usługi dostępu do stacjonarnego internetu lub usług kablowych i IPTV. Vodafone prowadzi działalność w dwunastu 
państwach członkowskich UE, w tym w Niderlandach,

— w przypadku Liberty Global: posiadanie i eksploatacja sieci kablowych oferujących usługi telewizyjne, internetu sze
rokopasmowego i telefonii głosowej w dwunastu państwach europejskich. Liberty Global prowadzi działalność 
w Niderlandach głównie poprzez przedsiębiorstwo Ziggo, które jest właścicielem i operatorem sieci kablowej oraz 
świadczy usługi cyfrowej i analogowej telefonii internetowej w technologii kablowej oraz usługi telefonii komórko
wej jako wirtualny operator sieci komórkowej. Ziggo posiada także udział kapitałowy w przedsiębiorstwie HBO 
Nederland Coöperatief U.A., które dostarcza klientom w Niderlandach trzy kanały telewizji płatnej pod marką HBO 
i powiązane usługi wideo na żądanie. Ziggo posiada obecnie prawa do transmisji szeregu wydarzeń sportowych 
i jest dystrybutorem kanałów sportowych Ziggo Sport Totaal i Ziggo Sport.

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 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.7978 – Liberty Global/Vodafone/Dutch 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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