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1. W dniu 9 stycznia 2004 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 4064/89 (1) ostatnio zmie-
nionym rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (2), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w
wyniku której przedsiębiorstwa Bertelsmann AG („Bertelsmann”, Niemcy) i Sony Corporation of America,
należące do Sony Group, („Sony”, Japonia) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady
wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem „Sony BMG” w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej
spółce stanowiącej wspólne przedsiębiorstwo.

2. Dnia 19 lipca 2004 r. Komisja uznała koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem. Dnia 13 lipca
2006 r. Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich uchylił decyzję Komisji. Zgłoszenie zostało uaktual-
nione w dniu 31 lipca 2007 r.

3. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

— w przypadku Bertelsmann: wydawnictwo muzyczne, działalność radiowa i telewizyjna, wydawnictwo
książek i czasopism, kluby czytelnicze i muzyczne.

— w przypadku Sony: wydawnictwo muzyczne, elektronika przemysłowa i użytkowa, usługi rozrywkowe.

— w przypadku Sony BMG: połączona działalność w zakresie nagrań muzycznych firm Sony i Bertelsmann
na całym świecie (z wyjątkiem działalności Sony w Japonii).

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporzą-
dzenia (WE) nr 4064/89. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej
kwestii.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat
planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publi-
kacji. Można je przesyłać faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01) lub listownie, podając numer referencyjny:
COMP/M.3333 — Sony/BMG, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:
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