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1. W dniu 3 października 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała 
zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Telenet Group Holding NV (Belgia), kontrolowanego przez Liberty Global Plc (Zjednoczone Królewsto),

— De Vijver Media NV (Belgia), kontrolowanego wspólnie przez Telenet Group Holding NV, Mediahuis NV 
i Waterman&Waterman,

— Mediahuis NV (Belgia), kontrolowanego wspólnie przez Corelio NV, Concentra NV i VP Exploitatie NV,

— nowo utworzonej spółki joint venture (JV, Belgia).

Telenet Group Holding NV przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem De Vijver Media NV („transakcja dotycząca DVM”). 
Telenet Group Holding NV i Mediahuis NV przejmują ponadto, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 
rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture 
(„transakcja dotycząca spółki joint venture”).

Transakcja dotycząca DVM dokonywana jest w drodze zakupu akcji. Transakcja dotycząca spółki joint venture dokony
wana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce.

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

— Telenet Group Holding NV jest operatorem sieci kablowej w Belgii. Specjalizuje się w usługach szerokopasmowego 
dostępu do internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej oraz telewizji kablowej, świadczonych klientom 
we Flandrii i Brukseli. Prowadzi również szereg płatnych kanałów telewizyjnych, takich jak Sporting Telenet oraz 
PRIME. Telenet jest kontrolowany przez Liberty Global Plc – wiodącą międzynarodową spółkę świadczącą usługi 
telewizji kablowej. Spółka ta prowadzi działalność dotyczącą telewizji, łączy szerokopasmowych, internetu i telefonii 
głosowej w dwunastu krajach w Europie oraz w Ameryce Łacińskiej,

— De Vijver Media NV jest belgijską finansową spółką holdingową z grupy przedsiębiorstw prowadzących działalność 
w zakresie telewizji niekodowanej i powiązanych usług VoD, sprzedaży materiałów medialnych i produkcji 
telewizyjnej,

— Mediahuis NV jest multimedialną spółką prowadzącą działalność w Belgii i Niderlandach,

— spółka joint venture będzie stanowić specjalny ośrodek sprzedaży reklam wideo, obsługujący zarówno swoje spółki 
dominujące, jak i właścicieli treści będących osobami trzecimi, oraz umożliwiający organizację i sprzedaż kampanii 
typu cross-media (360°).

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.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8944 – Liberty Global/De Vijver Media and Liberty Global (SBS)/Mediahuis/JV

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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