
Összefonódás előzetes bejelentése
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(EGT vonatkozású szöveg)

1. 2005. február 18-án a Bizottság a Tanács 139/2004/EK (1) rendelete 4. cikke szerint bejelentést kapott
a Providence Equity Partners IV LLC („Providence”, Amerikai Egyesült Államok) irányítása alá tartozó Provi-
dence Equity Partners IV, L.P., a TPG Advisors IV Inc. („TPG”, Amerikai Egyesült Államok) irányítása alá
tartozó TPG Partners IV, L.P. és a Sony csoporthoz („Sony”, Japán) tartozó Sony Corporation of America
vállalatok tervezett összefonódásáról, amely szerint az előbbiek közös irányítást szereznek a Tanács rende-
letének 3. cikke (1) bekezdése b) pontja szerint a Metro-Goldwyn-Mayer Inc. („MGM”, Amerikai Egyesült
Államok) vállalat felett értékpapírok vásárlása útján.

2. Az érintett vállalatok üzleti tevékenysége a következő:

– Providence vállalat esetében: média és kommunikációs vállalatokba történő tőkebefektetésre szakosodott
befektetési-alap;

– TPG vállalat esetében: vállalatok széles körében részesedő befektetési alap;

– Sony vállalat esetében: audió, videó, kommunikációs és számítástechnológiai termékek gyártása; mozi-
filmek gyártása, szerzeményezése és színházi terjesztése; mozifilmek és egyéb művek (televíziós progra-
mokat beleértve) gyártása, szerzeményezése DVD-n vagy videokazettán történő terjesztésre; mozifilmek,
televíziós programok és televíziós csatornák közvetítési jogainak oltalmaztatását;

– MGM vállalat esetében: mozifilmek gyártása és szerzeményezése színházi kibocsátásra; mozifilmek és
egyéb művek (televíziós programokat beleértve) gyártása és szerzeményezése főként DVD-n történő
terjesztésre; mozifilmek, televíziós programok és televíziós csatornák közvetítési jogainak oltalmazta-
tását.

3. A Bizottság, előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett tranzakció a 139/2004/EK
rendelet hatálya alá tartozhat. Ettől eltekintve, e kérdésről a Bizottság a végleges döntés jogát fenntartja.

4. A Bizottság felkéri az érdekelt harmadik feleket, hogy az ügylet kapcsán esetleges észrevételeiket
nyújtsák be a Bizottsághoz.

Az észrevételeknek a közzétételt követő 10. napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az észrevételek
beküldhetők a Bizottsághoz faxon (fax: (32-2) 296 43 01 vagy 296 72 44) vagy postai úton az alábbi
hivatkozási számmal COMP/M.3595 – SONY/MGM a következő címre:
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