
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Zgłoszenie zamiaru koncentracji 

(Sprawa M.9757 — Providence/VOO/Brutélé) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 
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1. W dniu 25 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— grupa Providence Equity Partners („Providence”, Stany Zjednoczone) przeprowadzi proponowaną transakcję za pośred
nictwem spółki OTP Luxco S.à.r.l („OTP Luxco”, Luksemburg), kontrolowanej przez trzy fundusze inwestycyjne, a mia
nowicie: (1) Providence Equity Partners VIII L.P. (Kajmany), (2) Providence Equity Partners VIII-A L.P. (Kajmany) i (3) 
Providence Equity Partners VIII (Scotland) L.P., które również wchodzą w skład grupy, 

— VOO SA („VOO”, Belgia), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Nethys SA („Nethys”, Belgia), kontrolowane przez mię
dzygminne przedsiębiorstwo komunalne Enodia SCRL („Enodia”, Belgia), 

— Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, mianowicie Brutélé SCRL („Brutélé”, Belgia). 

Providence, za pośrednictwem swojej jednostki zależnej OTP Luxco przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozpo
rządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami VOO i Bru
télé.  

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji. 

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

— w przypadku Providence: międzynarodowa spółka inwestycyjna specjalizująca się w dziedzinach mediów i komunika
cji, edukacji oraz technologii informacyjnej, 

— w przypadku VOO: operator sieci kablowej, działający głównie w Regionie Walońskim; dostawca usług telewizyjnych, 
telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do internetu za pośrednictwem ww. sieci kablowej, zarówno dla kli
entów indywidualnych, jak i biznesowych, 

— w przypadku Brutélé: operator sieci kablowej, działający głównie w Regionie Stołecznym Brukseli i na południe od 
niego. Za pośrednictwem sieci kablowej operator świadczy usługi telewizyjne, telefonii i dostępu internetu, zarówno 
na rzecz klientów indywidualnych, jak i biznesowych, głównie w Regionie Stołecznym Brukseli i w okolicach miasta 
Charleroi, w prowincji Hainaut (Region Waloński). 

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 koncen
tracji. 

(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.9757 — Providence/VOO/ Brutélé 

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe: 

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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