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8.7.2004 Nr. 35/1EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3402 – Siemens/3i/AGUTH/XtraMind)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. juni 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EØF) nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt 
foretakssammenslutning der foretakene Siemens Aktiengesellschaft (”Siemens”, Tyskland) 
gjennom sitt datterselskap Siemens Venture Capital GmbH, 3i Group Investments LP (”3i”, 
Det forente kongerike) og AGUTH Holding GmbH (”AGUTH”, Tyskland), ved kjøp av 
aksjer overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
foretaket XtraMind Technologies GmbH (”XtraMind”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

–  Siemens: global leverandør av ingeniørelektronikk og elektroniske produkter og tjenester,

– 3i: investering i privat egenkapital,

– AGUTH: investeringsforvaltning,

– XtraMind: utvikling av kommunikasjonsprogramvare.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(3).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 176 av 8.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3402 – Siemens/3i/AGUTH/
XtraMind, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

2004/EØS/35/01



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/2 8.7.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3477 – Land NRW/NRW.BANK)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. juni 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EØF) nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt 
foretakssammenslutning der den tyske forbundsstaten Nordrhein-Westfalen (”Land NRW”) 
ved økt antall stemmer overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det tyske foretaket NRW.BANK.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

–  Land NRW: eierinteresser i foretak hovedsakelig innen eiendomsforvaltning og 
investeringer,

– NRW.BANK: offentlig bank, eierinteresser i foretaket WestLB AG som tilbyr finansielle 
tjenester, og i selskaper som driver lotteri- og kasinovirksomhet.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(3).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 177 av 9.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3477 – Land NRW/NRW.BANK, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)  EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)  EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2004/EØS/35/02



8.7.2004 Nr. 35/3EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3492 – Exel/Tibbett & Britten)

1. Kommisjonen mottok 30. juni 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Exel plc 
(”Exel”) overtar kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
hele det britiske foretaket Tibbett & Britten Group plc (”Tibbett & Britten”), ved et offentlig 
overtakelsestilbud kunngjort 16. juni 2004. 

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Exel: kontraktsbaserte logistikktjenenster,

– Tibbett & Britten: kontraktsbaserte logistikktjenester.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 177 av 9.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3492 – Exel/Tibbett & Britten, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2004/EØS/35/03



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/4 8.7.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3496 – TNT Forwarding Holding AB/Wilson Logistics Holding AB)

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det svenske foretaket TNT Forwarding 
Holding AB (”TNTF”), som tilhører det nederlandske foretaket TPG N.V. (”TPG”), ved kjøp 
av aksjer overtar enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
det svenske foretaket Wilson Logistics Holding AB (”Wilson”), som i dag kontrolleres av 
Nordic Capital, Fund III.

2.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– TNTF: oppkjøpsselskap,

– TPG: blant annet logistikk- og godstransporttjenester,

– Wilson: godstransporttjenester og tilknyttede IT- og logistikkløsninger.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 175 av 7.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 
43 01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3496 – TNT Forwarding 
Holding AB/Wilson Logistics Holding AB, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1.

2004/EØS/35/04



8.7.2004 Nr. 35/5EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3504 – UTC/IHI/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 28. juni 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning 
(EØF) nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt 
foretakssammenslutning der det amerikanske foretaket United Technologies Corporation 
(”UTC”) og det japanske foretaket Ishikawajima-Harima Heavy industries (”IHI”) overtar 
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nylig opprettet 
foretak som utgjør et fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

–  UTC: industrikonglomerat med virksomhet innen heisproduksjon (Otis), HVAC (Carrier), 
sikkerhetsprodukter og -tjenester (Chubb), kommersielle og militære jetmotorer (Pratt & 
Whitney) og flysystemer (Hamilton Sundstrand),

– IHI: industrikonglomerat med virksomhet innen skipsbygging, logistikk, industrimaskiner 
og flymotorer,

– JV: produksjon og salg av luftkompressorer i Republikken Kina.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(3).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 174 av 6.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3504 – UTC/IHI/JV, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)  EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)  EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2004/EØS/35/05



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/6 8.7.2004

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3508 – Doughty Hanson/Balta)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. juni 2004 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 
139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket Doughty Hanson 
& Co limited (“DHC”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll som definert i rådsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det belgiske foretaket Balta Industries N.V. (“Balta”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DHC: fondsforvalter, privat egenkapital,

– Balta: produksjon av tepper og laminatgulv og vinyltapet.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen 
kan komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Det er imidlertid 
ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan 
bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet 
framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(2).

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 176 av 8.7.2004. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 
01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3508 – Doughty Hanson/Balta, 
til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1
(2)  EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32. Rådsforordning (EØF) nr. 4064/89 er erstattet av rådsforordning (EF) nr. 139/2004.

2004/EØS/35/06



8.7.2004 Nr. 35/7EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Innledning av behandling                                                         2004/EØS/35/07 
 (Sak COMP/M.3436 – Continental/Phoenix)

Kommisjonen vedtok 29. juni 2004 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter å ha funnet at 
foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 
marked. Innledningen av behandling markerer starten på annen fase i undersøkelsen av den meldte 
foretakssammenslutningen. Vedtaket bygger på artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89. 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

Merknadene må, for at det skal tas fullstendig hensyn til dem i saksbehandlingen, være 
Kommisjonen i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 174 av 6.7.2004. 
Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 eller 22 96 72 44) eller 
med post, med referanse COMP/M.3436 – Continental/Phoenix,  til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/8 8.7.2004

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3381 – Alba/Beko/Grundig)

Kommisjonen vedtok 29. april 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3381. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

 
Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3387 – BC Funds/Baxi)

Kommisjonen vedtok 11. mars 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3387. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/08

2004/EØS/35/09



8.7.2004 Nr. 35/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3390 – Thales/Diehl/Diehl Luftfahrt Elektronik)

Kommisjonen vedtok 8. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3390. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3392 – West LB/Klöckner)

Kommisjonen vedtok 5. mai 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3392. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/10

2004/EØS/35/11



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/10 8.7.2004

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3395 – Sampo/IF Skadeförsäkring)

Kommisjonen vedtok 28. april 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3395. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3398 – Hewlett Packard/Triaton)

Kommisjonen vedtok 26. mars 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3398. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/12

2004/EØS/35/13



8.7.2004 Nr. 35/11EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3403 – JP Morgan /Bank One)

Kommisjonen vedtok 10. mai 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3403. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3407 – Saint-Gobain/Dahl)

Kommisjonen vedtok 28. april 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3407. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/14

2004/EØS/35/15



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/12 8.7.2004

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3409 – TPG Group/Francisco Partners/Smart JV)

Kommisjonen vedtok 14. april 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3409. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3422 – BBVA/BNL/JV)

Kommisjonen vedtok 7. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3422. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/16

2004/EØS/35/17



8.7.2004 Nr. 35/13EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3429 – Nokia/Metso/Avantone)

Kommisjonen vedtok 25. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3429. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3444 – UBS/Motor Columbus)

Kommisjonen vedtok 21. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3444. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/18

2004/EØS/35/19



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/14 8.7.2004

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3447 – Carlyle/Saprogal)

Kommisjonen vedtok 25. mai 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3447. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3449 – GlaxoSmithKline/Sanofi-Synthelabo (assets))

Kommisjonen vedtok 25. mai 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3449. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/20

2004/EØS/35/21



8.7.2004 Nr. 35/15EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3452 – Apax/PCM Uitgevers)

Kommisjonen vedtok 25. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3452. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3455 – Deutsche BP/Oktan/Aral Wärme Service)

Kommisjonen vedtok 28. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3455. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/22

2004/EØS/35/23



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 35/16 8.7.2004

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3456 – Goldman Sachs/Titan)

Kommisjonen vedtok 16. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3456. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3470 – First Reserve/Blackstone/RAG American Coal)

Kommisjonen vedtok 29. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3470. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

2004/EØS/35/24

2004/EØS/35/25



8.7.2004 Nr. 35/17EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3479 – Investcorp/Apcoa)

Kommisjonen vedtok 28. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3479. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3482 – Electra/Englefield/GSL JV)

Kommisjonen vedtok 28. juni 2004 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte 
foretakssammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på 
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004. Vedtaket foreligger i 
uavkortet tekst bare på engelsk, og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter 
er fjernet. Vedtaket kan fås:

– vederlagsfritt på Europa-nettstedet for konkurransesaker, på http://europa.eu.int/comm/
competition/mergers/cases/. Dette nettstedet inneholder også ulike funksjoner som letter søket 
etter et bestemt vedtak, herunder indekser for foretak, saksnummer, dato og sektor,

– i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 
304M3482. CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps 
regelverk. Nærmere opplysninger om hvordan du får tilgang til CELEX, finner du ved å følge 
lenken under.

Opplysninger om CELEX-abonnement:
http://publications.eu.int/general/eulaw_en.html
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