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Muita tietoja: Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten on
toimitettava järjestelmän täytäntöönpanosta vuosittain kertomus

Tarkoitus: Tavoitteena on tukea pk-yritysten investointeja ja
helpottaa pk-yritysten vakuuksien saantia

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:

Oikeusperusta: 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
Talousarvio: 600 000 euroa
Päätöksen tekopäivä: 26.11.2003

Tuen intensiteetti tai määrä: Ei ylitä komission asetuksessa
(EF) N:o 70/2001 säädettyjä enimmäismääriä

Jäsenvaltio: Italia (Basilicata)
Tuen numero: N 82/03
Nimike: Avustukset kaupan ja matkailun alalla toimivien
osuuskuntien ja keskinäisten luottotakuulaitosten riskirahastoille

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisilla kielillä Internet-osoitteesta:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä
(Asia COMP/M.3333 – Sony/BMG)
(2004/C 13/06)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

1.
Komissio vastaanotti 9. tammikuuta 2004 neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4064/89 (1), sellaisena kuin
se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1310/97 (2), 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta
yrityskeskittymästä, jolla yritykset Bertelsmann AG (”Bertelsmann”, Saksa) ja Sony Corporation of America,
joka kuuluu yhtymään Sony (”Sony”, Japani), hankkivat mainitun asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä yhteisen määräysvallan yrityksessä Sony BMG ostamalla äskettäin
perustetun yhteisyrityksen osakkeita.
2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

— Bertelsmann: musiikin äänitys ja julkaisu, televisio, radio, kirjojen ja lehtien julkaisu, kirja- ja musiikkikerhot,
— Sony: musiikin äänitys ja julkaisu, teollinen ja kulutuselektroniikka, viihdepalvelut,
— Sony BMG: yritysten Sony (lukuun ottamatta toimintaa Japanissa) ja Bertelsmann kansainvälinen levytysbisnes.
3.
Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen
(ETY) N:o 4064/89 soveltamisalaan. Asiaa koskevan lopullisen päätöksen tekoa on kuitenkin lykätty.
4.
Komissio kehottaa asianomaisia kolmansia osapuolia esittämään sille mahdolliset ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.
Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse ((32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä
COMP/M.3333 – Sony/BMG seuraavaan osoitteeseen:
Euroopan komissio
Kilpailun pääosasto
Yrityskeskittymien valvonta – Kirjaamo
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel.
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