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1. W dniu 27 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłosze
nie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa ProSiebenSat.1 Media SE („P7S1”, Niemcy), Télévision 
Française 1 S.A. („TF1”, Francja), należące do Grupy Bouygues i Mediaset S.p.A. („Mediaset”, Włochy), kontrolowanej 
przez Grupę Fininvest, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzonym przedsiębiorstwem stanowiącym spółkę joint 
venture („JV”) drodze zakupu udziałów/akcji.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa P7S1: spółka dominująca jednej z największych ogólnodostępnych sieci telewizyjnych 
w Niemczech. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej P7S1 i jej jednostek zależnych jest ogólnodostępna 
telewizja finansowana z reklam oferowanych w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Ponadto P7S1 prowadzi działalność 
głównie w zakresie multimediów i merchandisingu,

— w przypadku przedsiębiorstwa TF1: spółka dominująca jednej z największych ogólnodostępnych sieci telewizyjnych 
we Francji. TF1 i jej jednostki zależne prowadzą francuskojęzyczne, ogólnodostępne i płatne kanały telewizyjne i są 
zaangażowane w różnego rodzaju działalność gospodarczą związaną z sektorem audiowizualnym. TF1 należy do 
Grupy Bouygues, zróżnicowanej grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze budowla
nym, telekomunikacyjnym i medialnym,

— w przypadku przedsiębiorstwa Mediaset: spółka dominująca jednej z największych sieci telewizyjnych we Włoszech. 
Mediaset posiada również jedną z największych sieci telewizyjnych w Hiszpanii za sprawą swojego pakietu kontrol
nego w Mediaset España Comunicación S.A. Prowadzą włosko- i hiszpańskojęzyczne, ogólnodostępne i płatne 
kanały telewizyjne oraz są zaangażowane w różnego rodzaju działalność gospodarczą związaną z sektorem audiowi
zualnym, w tym w sprzedaż reklam na różnych platformach dystrybucyjnych. Mediaset należy do grupy przedsię
biorstw Fininvest działających w sektorze medialnym, wydawniczym, sportowym i finansowym,

— w przypadku JV: międzynarodowa promocja i sprzedaż inwentarza filmów reklamowych, wyświetlanych przed wła
ściwym nagraniem video, w jego trakcie i po, dostępnym w mediach cyfrowych obsługiwanych przez Strony lub 
osoby trzecie.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w spra
wie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej 
kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania nie
których koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do roz
patrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej 
koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je 
przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 
lub listownie, podając numer referencyjny: M.8409 – ProSiebenSat.1 Media/Télévision Française 1/Mediaset/JV, na poniż
szy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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