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1. W dniu 7 maja 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Comcast Corporation (Stany Zjednoczone), oraz

— Sky plc (Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwo Comcast przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Sky plc.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Comcast: Comcast jest globalnym przedsiębiorstwem działającym w sektorach 
mediów, technologii i rozrywki, składającym się z dwóch podstawowych jednostek: Comcast Cable oraz 
NBCUniversal („NBCU”). Przedsiębiorstwo Comcast jest obecne w Europie niemal wyłącznie za pośrednictwem 
przedsiębiorstwa NBCU, które prowadzi działalność w Europie w sektorach: (i) produkcji, sprzedaży i dystrybucji 
treści filmowych i telewizyjnych; (ii) zapewniania odbiorcy masowemu dostępu do kanałów telewizyjnych, jak 
i usług na żądanie; (iii) przekazywania informacji gospodarczych za pomocą kanałów CNBC oraz NBC News 
(iv) dostarczania treści telewizyjnych użytkownikom końcowym za pośrednictwem przedsiębiorstwa NBCU przez 
usługę wideo na żądanie; (v) udzielania licencji producentom i dystrybutorom produktów konsumpcyjnych na 
korzystanie z jego własności intelektualnej; (vi) małych przedsiębiorstw cyfrowych związanych z golfem; oraz 
(vii) drobnej sprzedaży bezpośredniej płyt muzycznych, płyt DVD, blu-ray i SteelBooks,

— w przypadku przedsiębiorstwa Sky plc: Sky to brytyjska spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Warto
ściowych w Londynie. Sky jest spółką dominującą wielu spółek zależnych prowadzących działalność w różnych 
branżach, głównie w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, Niemczech, Austrii i Włoch, w tym w sektorze: (ii) udziela
nia licencji na programy audiowizualne i nabywania takich programów; (ii) hurtowego dostarczania kanałów telewi
zyjnych w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii; (iii) sprzedaży detalicznej programów audiowizualnych na rzecz abo
nentów; (iv) świadczenia usług technicznych w ramach platformy na rzecz nadawców korzystających z satelitarnych 
platform DTH Sky w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii, w Niemczech i w Austrii; (v) sprzedaży reklam telewizyj
nych; (vi) w Wielkiej Brytanii i Irlandii: świadczenia detalicznych usług telefonii stacjonarnej oraz usług szerokopa
smowych; (vii) w Zjednoczonym Królestwie: świadczenia usług telefonii komórkowej; oraz (viii) w Zjednoczonym 
Królestwie: zapewnienia dostępu do publicznych hotspotów Wi-Fi.

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 dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8861 – Comcast/Sky

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane 
kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

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