
Nieuws: EC keurt fusie Sony/BMG goed; FTC waarschijnlijk 

vanavond 

 

De Europese Commissie (EC) heeft gisteravond haar goedkeuring 

gegeven aan de voorgenomen fusie tussen Sony Music 

Entertainment en BMG. Verwacht wordt dat goedkeuring van de 

Amerikaanse Federal Trade Commission op handen is. Music Week 

meldt zelfs dat goedkeuring door de FTC naar verwachting 

vanavond wordt gegeven. Een maand geleden werd de voorgenomen 

fusie al goedgekeurd door Mario Monti, de Europese Commissaris 

voor mededinging. De definitieve beslissing van de EC komt na 

uitvoerig onderzoek naar vermeende prijsafspraken en 

bezorgdheid om marktdominantie van de majors. Ook zegt de 

commissie te hebben gekeken naar de potentiële impact van een 

fusie op de online-muziekmarkt, maar serieuze 

concurrentieproblemen zouden niet ontstaan. 

 

Eind vorige week meldde The Financial Times dat de door Sony 

en BMG voorgenomen 50-50 joint venture waarschijnlijk de baan 

zou kosten van 2.000 werknemers, ofwel 25% van alle 

personeelsleden van de majors. Door het Britse dagblad 

opgevoerde executives vertelden dat 85% van de voorgenomen 

ontslagen volgend jaar juni zou moeten zijn voltooid. Een BMG-

woordvoerder in de Verenigde Staten ontkent tegenover Music 

Week echter dat 2.000 banen op de tocht staan. De woordvoerder 

meldt tevens dat het bedrijf geen commentaar geeft op wat in 

The Financial Times is geschreven. “Er moeten nog zoveel 

dingen worden beslist. We zijn pas nu begonnen met serieuze 

gesprekken over onroerend goed en IT-systemen. Over 

personeelswijzigingen is nog niet gediscussieerd.” 

 

De EC heeft tevens een bericht doen uitgaan naar andere 

bedrijven, waaronder EMI Music en Warner Music. Die twee 

majors zouden overwegen hun oude fusiegesprekken weer op te 

pakken naar aanleiding van de goedkeuring van SONY BMG. In een 

statement meldt de EC: “De commissie houdt de muzieksector 

nauw in de gaten op het moment dat die waarschijnlijk nog 

geconcentreerder gaat worden en zal toekomstige voorgenomen 

fusies in de industrie heel kritisch onderzoeken.” 
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