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Övriga upplysningar: De brittiska myndigheterna skall ge in
en årsrapport om genomförandet av ordningen

Syfte: Att främja små och medelstora företags investeringar
och underlätta deras tillgång till garantier

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:

Rättslig grund: 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

Budget: 600 000 euro
Datum för antagande av beslutet: 26.11.2003

Stödnivå eller stödbelopp: Inom taken i kommissionens förordning (EG) nr 70/2001

Medlemsstat: Italien (Basilicata)
Stöd nr: N 82/03
Benämning: Bidrag till riskfonder i kooperativer och kollektiva
garantiföreningar för handel och turism

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande Internetadress:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Förhandsanmälan av en koncentration
(Ärende COMP/M.3333 – Sony/BMG)
(2004/C 13/06)
(Text av betydelse för EES)

1.
Kommissionen mottog den 9 januari 2004 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel
4 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1310/97 (2), genom
vilken företaget Bertelsmann AG (”Bertelsmann”, Tyskland) och Sony Corporation of America, som tillhör
Sony-gruppen, (”Sony”, Japan) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, gemensam
kontroll över företaget ”Sony BMG” genom förvärv av aktier i ett nyskapat bolag utgörande ett samriskföretag.
2.

De berörda företagens affärsverksamheter omfattar följande:

— Bertelsmann: musikinspelning och -utgivning, television, radio, utgivning av böcker och tidningar, bokoch musikklubbar.
— Sony: musikinspelning och -utgivning, industri- och konsumentelektronik, underhållningstjänster.
— Sony BMG: kombination av Sonys och Bertelsmanns globala musikinspelningsverksamheter (exklusive
Sonys aktiviteter i Japan).
3.
Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen
kan omfattas av förordning (EEG) nr 4064/89, dock med det förbehållet att ett slutliga beslutet på denna
punkt fattas senare.
4.
Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.
Synpunkterna måsta vara kommissionen tillhanda inom tio dagar efter det att denna förhandsanmälan har
offentliggjorts. Synpunkterna kan skickas per fax (32-2) 296 43 01, 296 72 44 eller per post med referensnummer COMP/M.3333 – Sony/BMG till följande adress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registratorskontoret Företagskoncentrationer och -fusioner
J-70
B-1049 Bryssel
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