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Zastrzeżenie: 
 
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji podaje informacje przekazane przez strony zgłaszające zamiar koncentracji 
w sekcji 1.2 Formularza CO do publicznej wiadomości w celu poprawy przejrzystości. Informacje te zostały 
przygotowane przez strony zgłaszające zamiar koncentracji na ich własną odpowiedzialność, a treść tych 
informacji w żadnym stopniu nie wpływa na ewentualną ocenę planowanej transakcji przez Komisję. Komisja 
nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje 
zawarte w formularzu. 
 
COMP/M.5392 - GRUPA POLSAT / THOMSON TECHNICOLOR POLSKA / PRN 

SEKCJA 1.2 
 

Opis koncentracji 
 

Stronami planowanej  koncentracj i  są :  
A.  Bi thel l  Holdings Limited z s iedzibą  w Nikozj i ,  Cypr (dale j :  „Bithell”) ,  spó łka 

holdingowa należąca do grupy kapi ta łowej Zygmunta Solorza-Żaka („grupa 
Polsat”) .  Przedmiotem dzia łalności  Bi thel l  jest dzia łalność  hold ingowa na 
rzecz spó łek z grupy Polsat,  funkcjonujących g łównie na rynku mediów i  
te lekomunikacj i  w Polsce. Bi thel l  zosta ła zawiązana w 2007 roku. 
 

B.  Thomson Technicolor  Polska Sp. z o.o. z s iedzibą  w Piasecznie,  Polska 
(dalej :  „TTP”)  jest  spó łką  z  grupy kapi ta łowej Thomson (dalej :  „grupa 
Thomson”)  dz ia łającej  na ca łym świecie. Grupa Thomson jest  światowym 
l iderem w dziedzinie cyfrowych technologi i  v ideo. Thomson zapewnia 
technologie,  us ługi  i  systemy dla podmiotów związanych z mediami,  
rozrywką  i  te lekomunikacją  ( twórców, dystrybutorów i  nadawców treści)  
oraz wspiera je,  aby mog ły poprawić  ofer tę  komercyjną  i  wyniki  b iznesowe 
w szybko zmieniającym się  otoczeniu technologicznym. Więcej informacj i  
znajduje się  na stronie:  www.thomson.net.  Dzia łalność  TTP skupia s ię  na 
produkcj i  p last ikowych dysków DVD i  reprodukcj i  nagrań  dźwiękowych i  
v ideo, zarządzaniu pracami projektowo-eksperymentalnymi w ramach 
zakresu dzia łalności  te j  spó łki ,  opracowywaniu i  wdrażaniu nowoczesnych 
technologi i ,  imporc ie i  eksporc ie us ług i  produktów spó łki .  

 
C. PRN Polska Spó łka z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  s iedzibą  w 

Piasecznie (dalej :  „PRN Polska”)  będzie wspólnym przedsiębiorstwem 
Bithel l  i  TTP. 

 

Wspólnym przedsięwzięciem stron jest  prowadzenie dzia łalności  gospodarczej  na 
rynku us ług dig i ta l  s ignage w Polsce poprzez spó łkę  PRN Polska. Obecnie jedynym 
wspólnik iem PRN Polska jest  TTP, która wnios ła do te j  spó łki  zorganizowaną  cześć  
swojego przedsiębiorstwa obejmującą  dz ia łalność  polegającą  na oferowaniu 
opracowanych programów audiowizualnych lub wyświet laniu takich programów w 
s iec i  cyfrowych ekranów typu LCD lub plazma (digi ta l  s ignage )  w placówkach 
detal icznych w Polsce,  na instalac j i  s iec i  d igi tal  s ignage i  je j  utrzymywaniu.  W 
oparciu o umowę  pomiędzy TTP a Bi thel l ,  Bi thel l  nabędzie 50% udzia łów w PRN 
Polska. Ponadto, w oparciu o inne umowy zawarte pomiędzy PRN Polska a 
spó łkami z grupy Polsat,  spó łki te będą  dostarczać  PRN Polska treści ,  k tóre będą  
następnie wyświet lane w ramach s iec i  d ig i ta l  s ignage.  

 

http://www.thomson.net/


Niniejsze zg łoszenie koncentracj i  dokonywane jest na formularzu skróconym, w 
związku z tym, iż  zakres dzia łalności  gospodarczej  prowadzonej przez PRN Polska 
-  wspólne przedsiębiorstwo na terytor ium Europejsk iego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) będzie nieznaczny, z uwagi na fakt,  że: 

a) obroty wspólnego przedsiębiorstwa i  obroty z wniesionych dzia łań  na 
terytor ium EOG wynoszą  poniżej 100 mln euro;  oraz 
b) ca łkowita wartość  mają tku przekazanego do wspólnego 
przedsiębiorstwa na terytor ium EOG wynosi poniżej 100 mln euro; 

Wobec powyższego strony podnoszą ,  iż  zamierzona koncentracja nie będzie mia ła 
is totnego wp ływu na konkurencję  na terytor ium EOG. 
 
 


