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1. W dniu 6 lutego 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Deutsche Telekom AG („DT”, Niemcy) i Orange SA 
(„Orange”, Francja), przekształcają swoje istniejące wspólne przedsiębiorstwo o niepełnym zakresie funkcji, BuyIn SA/NV 
(„BuyIn”, Belgia), we wspólne przedsiębiorstwo, pełniące w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu 
gospodarczego w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

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

— DT jest dostawcą usług telekomunikacyjnych na poziomie hurtowym i detalicznym (w zakresie telefonii stacjonarnej 
i komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu) w ponad 50 krajach,

— Orange jest dostawcą usług telekomunikacyjnych na poziomie hurtowym i detalicznym (w zakresie telefonii stacjo
narnej i komórkowej i szerokopasmowego dostępu do internetu) w ponad 30 krajach,

— BuyIn świadczy usługi związane z zamówieniami publicznymi w zakresie niektórych produktów (technologie sie
ciowe, cyfrowy dom i platforma cyfrowa, urządzenia klienta, produkty i usługi informatyczne) wykorzystywanych 
przez DT i Orange w ich odnośnych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych. W wyniku transakcji BuyIn będzie 
również świadczyć podobne usługi na rzecz osób trzecich.

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.8284 – Deutsche Telekom/Orange/BuyIn, na poniższy adres Dyrekcji General
nej 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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