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1. W dniu 9 grudnia 2021 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie 
planowanej koncentracji (1).

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

— Warner Music Inc. (Stany Zjednoczone), spółka zależna należąca w całości do Warner Music Group Corp. i jej skonsoli
dowanych spółek zależnych (łącznie „WMG”, Stany Zjednoczone), znajdująca się pod wyłączną kontrolą przedsiębior
stwa Access Industries LLC i jego podmiotów zależnych („Access”, Stany Zjednoczone),

— BlackRock Financial Management, Inc. („BFM”, Stany Zjednoczone), należące do BlackRock Group (Stany Zjednoczone),

— IMP GP, LLC („Influence Media”, Stany Zjednoczone) oraz

— Influence x Music Fund II, L.P. („Initial Fund”, Kajmany), wspólnie kontrolowane przez Influence Media i BFM.

Przedsiębiorstwa WMG, Influence Media i BFM przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządze
nia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Initial Fund. Koncentracja doko
nywana jest w drodze przyznania uprawnień kontrolnych nad Initial Fund na podstawie szeregu umów (zwanych dalej 
łącznie „dokumentami transakcji”).

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

— w przypadku przedsiębiorstwa Warner Music Inc.: przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym działające w sektorze 
muzycznym, prowadzące działalność lub mające dystrybutorów/licencjobiorców w prawie wszystkich państwach 
członkowskich EOG oraz prowadzące działalność w sektorze nagrań i wydawnictw muzycznych,

— w przypadku przedsiębiorstwa BFM: usługi w zakresie budowy portfela, zarządzania aktywami i doradztwa inwestycyj
nego. BFM kontroluje decyzje inwestycyjne niektórych komandytariuszy przedsiębiorstwa Initial Fund i zarządza tymi 
decyzjami,

— w przypadku przedsiębiorstwa Influence Media: doradca funduszy inwestycyjnych utworzonych w celu inwestowania 
kapitału przez osoby trzecie w nabywanie praw autorskich do utworów muzycznych, głównie praw do utworów lub 
praw do nagrań, zajmujący się także strategicznym zarządzaniem portfelami takich funduszy inwestycyjnych, oraz

— w przypadku przedsiębiorstwa Initial Fund: partnerstwo mające na celu inwestowanie w aktywa muzyczne, szczególnie 
prawa do nagrań i prawa do utworów.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 („rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw”).
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3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie 
kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych 
koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (2) sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia 
w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncen
tracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy 
zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.10422 – WMG/BlackRock Group/Influence Media/The Initial Fund

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontak
towe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(2) Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
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