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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προηγούµενη κοινοποίηση συγκέντρωσης
(Υπόθεση COMP/M.3411 — UGC/Noos)
(2004/C 98/06)
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1.
Στις 14 Απριλίου 2004, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση µιας προτεινόµενης συγκέντρωσης σύµφωνα µε το
άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συµβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1310/97 (2), µε την οποία η επιχείρηση MédiaRéseaux SA, «MR», Κάτω Χώρες (που
ελέγχεται από τον όµιλο UnitedGlobalCom, «UGC», ΗΠΑ και Suez SA «Suez», Γαλλία) αποκτά, µε την έννοια
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ανωτέρω κανονισµού κοινό έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης
Noos, Γαλλία µε αγορά.
2.

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

— MR: φορέας παροχής υπηρεσιών τηλεόρασης, πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο και τηλεφωνίας σε ιδιώτες πελάτες,
— UGC: επικοινωνιακός φορέας παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών βίντεο, φωνής και ∆ιαδικτύου,
— Noos: φορέας παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης και πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο σε επιχειρήσεις και
ιδιώτες συνδροµητές στη Γαλλία.
3.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα µπορούσε
να εµπέσει στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική
απόφαση επί του σηµείου αυτού.
4.
Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόµενους τρίτους να υποβάλουν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις για την
προτεινόµενη συγκέντρωση στην Επιτροπή.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία της
παρούσας δηµοσίευσης, µε την αναφορά COMP/M.3411 — UGC/Noos. Οι παρατηρήσεις µπορούν να σταλούν
στην Επιτροπή µε φαξ [αριθ. (32-2) 296 43 01 ή 296 72 44] ή ταχυδροµικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού,
Μητρώο Συγχωνεύσεων,
J-70,
B-1049 Βρυξέλλες.
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