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1. 2004. január 9-én a Bizottság a legutóbb az 1310/97/EK rendelettel (1) módosított 4064/89/EGK
tanácsi rendelet (2) 4. cikke szerint bejelentést kapott a Bertelsmann AG (a továbbiakban: Bertelsmann,
Németország) és a Sony csoporthoz tartozó Sony Corporation of America (a továbbiakban: Sony, Japán)
által tervezett összefonódásról, amely szerint az előbbiek újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett
részesedés útján közös irányítást szereznek a tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a
Sony BMG vállalkozás felett.

2. 2004. július 19-én a Bizottság az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek ítélte. 2006.
július 13-án az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága megsemmisítette a Bizottság határozatát. A bejelentést
2007. január 31-én megismételték.

3. Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

– a Bertelsmann esetében: zenei hangfelvétel készítés és zeneműkiadás, televíziózás, rádiózás, könyv és
folyóirat kiadás, könyv- és zeneklubok;

– a Sony esetében: zenei hangfelvétel készítés és zeneműkiadás, ipari és fogyasztói elektronika, szórakoztató-
ipar;

– a Sony BMG esetében: a Sony és a Bertelsmann globális zenei felvétel üzletét fogja össze (a Sony japán
érdekeltségeinek kivételével).

4. A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett ügylet a 4064/89/EGK ren-
delet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

5. A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetlegesen felmerülő észrevé-
teleiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10 napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételeket a
COMP/M.3333 – Sony/BMG hivatkozási szám feltüntetése mellett lehet eljuttatni a Bizottsághoz faxon
(faxszám: (32-2) 296 43 01), vagy postai úton a következő címre:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
Merger Registry (Fúziós Iktatási Osztály)
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel).
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