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1. W dniu 7 lipca 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji. 

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw: 

— Discovery Communications Europe Limited („Discovery”, Zjednoczone Królestwo), należące do Discovery, Inc. („Disco
very Group”, USA), 

— Cyfrowy Polsat S.A. („Polsat”, Polska), kontrolowane przez Zygmunta Solorza. 

Przedsiębiorstwa Discovery i Polsat przejmują, 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 będącą wspólnym przedsiębiorcą („JV”, 
Polska). 

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą. 

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

— Discovery: to spółka medialna należąca do globalnej Discovery Group, która produkuje kanały TV i dostarcza treści TV 
za pośrednictwem wielu platform dystrybucji, w tym platform linearnych, takich jak telewizja płatna i telewizja nieko
dowana, oraz różnych cyfrowych platform dystrybucji na całym świecie. Discovery prowadzi działalność w Polsce 
poprzez udziały kontrolujące w TVN, polskiej grupie medialno-rozrywkowej, która nadaje szereg kanałów TV w Polsce, 
a także poprzez dystrybucję kanałów Discovery i Eurosport, 

— Polsat: to operator satelitarnej, cyfrowej płatnej platformy TV i nadawca kanałów TV. Polsat oferuje też usługi wideo na 
żądanie i inne usługi, takie jak platforma Ipla. 

JV świadczyć będzie usługę wideo na żądanie OTT w Polsce i innych państwach członkowskich. Nowa usługa obejmować 
będzie lokalne produkcje dostarczane przez Discovery i Polsat, zakupione treści TV oraz nowe polskie serialne zamówione 
specjalnie przez ten nowy podmiot. Platforma JV może też dystrybuować kanały TV jednostek dominujących i innych stron 
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 koncen
tracji. 

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny: 

M.9299 – Discovery/Polsat/JV 

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”). 

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 234/6                                                                                                                                          16.7.2020   



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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