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Andre oplysninger: Myndighederne i Det Forenede Kongerige
skal fremlægge en årsrapport om gennemførelsen af ordningen

Formål: At fremme SMV's investeringer, at lette SMV's adgang
til garantier

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige
oplysninger) findes på

Retsgrundlag: Delibera della Giunta Regionale della Regione
Basilicata n. 1451, 2 agosto 2002 — Approvazione preliminare del bando

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Rammebeløb: 600 000 EUR
Dato for vedtagelse af beslutningen: 26.11.2003

Støtteintensitet eller støttebeløb: Inden for lofterne af
Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001

Medlemsstat: Italien (Basilicata)
Sag nr.: N 82/03
Støtteordning: Tilskud til risikofonde i kooperativer og
kollektiv garantiforening for handel og turisme

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige
oplysninger) findes på
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Anmeldelse af en planlagt fusion
(Sag COMP/M.3333 — Sony/BMG)
(2004/C 13/06)
(EØS-relevant tekst)

1.
Den 9. januar 2004 modtog Kommissionen i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr.
4064/89 (1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1310/97 (2), en anmeldelse af en planlagt fusion,
hvorved virksomhederne Bertelsmann AG (»Bertelsmann«, Tyskland) og Sony Corporation of America,
der tilhører Sony-koncernen (»Sony«, Japan) erhverver fælles kontrol, jf. artikel 3, stk. 1, litra b), i
nævnte forordning, med virksomheden »Sony BMG« ved køb af aktier i et nyoprettet selskab, som
udgør et joint venture.
2.

De pågældende virksomheder udøver følgende erhvervsaktiviteter:

— Bertelsmann: indspilning og udgivelse af musik, tv, radio, udgivelse af bøger og magasiner, bog og
musikklubber
— Sony: indspilning og udgivelse af musik, industriel og forbrugerelektronik, underholdningstjenesteydelser
— Sony BMG: kombination af Sonys og Bertelsmanns verdensomspændende indspillet musik-aktiviteter
(eksklusive Sonys aktiviteter i Japan).
3.
På grundlag af en foreløbig undersøgelse finder Kommissionen, at den anmeldte fusion kan falde ind
under forordning (EØF) nr. 4064/89. Den forbeholder sig dog sin endelige stilling til dette punkt.
4.
Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til
den planlagte fusion.
Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag COMP/M.3333 — Sony/BMG kan sendes til Kommissionen
med telefax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med posten til følgende adresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for Fusioner
J-70
B-1049 Bruxelles.
(1) EFT L 395 af 30.12.1989, s. 1. Berigtigelse i EFT L 257 af 21.9.1990, s. 13.
(2) EFT L 180 af 9.7.1997, s. 1. Berigtigelse i EFT L 40 af 13.2.1998, s. 17.

