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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8409 – ProSiebenSat 1 Media / Télévision Française 1 / Mediaset / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene ProSiebenSat.1 Media SE 

(”P7S1”, Tyskland), Télévision Française 1 S.A. (”TF1”, Frankrike), som tilhører Bouygues Group, 

og Mediaset S.p.A. (”Mediaset”, Italia), kontrollert av Fininvest-konsernet, ved kjøp av aksjer i 

fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PS71: holdingforetaket til en av de største vederlagsfrie fjernsynskanalene i Tyskland. 

Kjernevirksomhet til P7S1 og datterselskaper er vederlagsfrie, reklamefinansierte 

fjernsynssendinger som tilbys i Tyskland, Østerrike og Sveits. I tillegg er P7S1 hovedsakelig 

aktiv på områdene multimedia og varehandel. 

– TF1: holdingforetaket til en av de største vederlagsfrie fjernsynskanalene i Frankrike. TF1 og 

datterselskaper driver franskspråklige vederlagsfrie fjernsynskanaler samt betalingsfjernsyn og 

er engasjert i en rekke ulike forretningsvirksomheter knyttet til audiovisuell sektor. TF1 er en 

del av Bouygues Group, en allsidig gruppe foretak med aktiviteter innen byggevirksomhet, 

telekommunikasjon og media. 

– Mediaset: holdingforetaket til en av de største fjernsynskanalene i Italia. Gjennom sin 

kontrollerende andel i Mediaset España Comunicación S.A. eier Mediaset også en av Spanias 

største fjernsynskanaler. De driver italienskspråklige og spanskspråklige vederlagsfrie 

fjernsynskanaler samt betalingsfjernsyn og er aktive innen en rekke forretningsvirksomheter 

knyttet til audiovisuell sektor og salg av reklame gjennom en rekke distribusjonsplattformer. 

Mediaset en del av Fininvest-konsernet som har virksomhet innen media, publisering, sport og 

finans. 

– JV: internasjonal markedsføring og salg av videoreklameutstyr som tilbys før, under og etter at 

videoinnholdet finnes tilgjengelig via digitale medier som drives av partene eller tredjeparter. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

  

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/01 
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 253 av 4.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8409 – ProSiebenSat 1 

Media / Télévision Française 1 / Mediaset / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-

MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8512 – A.P. Moller Mærsk / Danske Bank / Gatetu) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene A.P. Moller - Mærsk A/S 

(”APMM”, Danmark) og Danske Bank A/S (”DB”, Danmark) i fellesskap overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak i Danmark (”Gatetu”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DB: finanstjenesteforetak med hovedkontor i Danmark og registrert på børsen i København. 
Foretaket er aktivt globalt innen detaljsalg og engrossalg av banktjenester, pensjonsordninger, 
forsikring, lånefinansiering, aktivaforvaltning, megling, eiendom og leietjenester. 

– APMM: internasjonalt foretak med global virksomhet innen containershipping og 
terminaltjenester, drift av tankfartøy, sleping i havn, logistikk og energi (utvinning av olje og 
gass). 

– Gatetu: nystartet finansteknologisk foretak som vil tilby programvare for B2B-plattformer på 
nett for å legge til rette for betalinger og andre finansielle tjenester globalt.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 247 av 29.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8512 – A.P. Moller 

Mærsk / Danske Bank / Gatetu, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8530 – Brookfield/Engie/FHHGL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Brookfield Renewable UK 

Hydro Limited, i siste instans kontrollert av Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, 

Canada), og IP Karugamo Holdings (UK) Limited, i siste instans kontrollert av Engie S.A. (”Engie”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket FHH (Guernsey) Limited (”FHHGL”, Guernsey). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

- Brookfield: global aktivaforvalter med en portefølje som er konsentrert rundt eiendom, fornybar 

kraft, infrastruktur og privat egenkapital. 

- Engie: global aktør med virksomhet innen hele energiverdikjeden på områdene gass, elektrisitet 

og krafttjenester. 

- FHHGL: eier og driver to pumpekraftverk i Wales (Det forente kongerike) og er aktiv innen 

engroslevering av elektrisitet. Det er i dag kontroller av Engie og Mitsui Power Ventures 

Limited. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 244 av 28.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8530 – 

Brookfield/Engie/FHHGL, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8545 – Bain Capital Investors / Reiff Tyre) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bain Capital Investors, L.L.C. 

(”Bain Capital”, USA) ved kjøp av aksjer og aktiva alene overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over dekkvirksomheten til Reiff-konsernet (”Reiff”, 

Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: privat egenkapitalforetak med virksomhet innen de fleste sektorer. 

– Reiff: distributør av reservedekk på enggros- og detaljhandelsnivå hovedsakelig i Tyskland. 

Foretaket distribuerer også hjulfelger, komplette hjul og tilknyttede tjenester samt driver 

videresalg av dekk til lastebiler.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 251 av 2.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8545 – Bain Capital 

Investors / Reiff Tyre, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8548 – Ardian / GPS Branch of Assystem Group) 

1. Kommisjonen mottok 24. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Ardian France SA (”Ardian”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over GPS-virksomheten (”Global Product Solutions”) til Assystem Group (”Assystem 

GPS”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian: private investeringer i Europa, Nord-Amerika og Asia. Ardian har eierinteresser i Fives, 

Serma og Trigo, foretak med virksomhet innen industriell konstruksjon eller tilknyttede 

sektorer. 

– Assystem GPS: produktbearbeiding og etterutviklingstjenester for luftfarts-, kjøretøys-, 

transport- og maskinbransjen. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 252 av 3.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8548 – Ardian / GPS 

Branch of Assystem Group, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/47/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8549 – Groupe Lactalis / Omira) 

1. Kommisjonen mottok 26. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket BSA International S.A. 

(”BSA”, Belgia), som tilhører Lactalis-konsernet (”Groupe Lactalis”, Frankrike) ved kjøp av aksjer 

og aktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele foretaket Omira Industrie GmbH (”Omira Industrie”, Tyskland) og alle andre datterselskaper til 

Omira Oberland-Milchverwertung GmbH (”Omira Milchverwertung”, Tyskland) samt over i 

hovedsak alle aktiva tilhørende Omira Milchverwertung (målforetak samlet kalt ”Omira”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Groupe Lactalis: produksjon og markedsføring av melk, smør, ost, ferske melkeprodukter, fløte 

og industrielle melkeprodukter. Lactalis har virksomhet i en rekke EU-medlemsstater. 

– Omira: produksjon av melkeprodukter. Omira har hovedsakelig virksomhet på det tyske 

meierimarkedet, og i mindre grad på andre europeiske markeder som Italia og Slovenia. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 253 av 4.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8549 – Groupe Lactalis / 

Omira, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) 

eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/47/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8564 – Viacom International Media Networks Italia / De Agostini Editore /  

Dea Broadcast JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Viacom International Media 

Networks Italia S.r.l. (som tilhører Viacom-konsernet, ”VIMNI”, USA) og De Agostini Editore 

S.p.A. (som tilhører De Agostini-konsernet, ”DeA Editore”, Italia) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket DeA 

Broadcast S.r.l. (”JV”, Italia), et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VIMNI: del av Viacom-konsernet, aktiv i utviklingen av fjernsynsprogrammer, spillefilmer, 

kortere programmer, applikasjoner, spill, forbruksvarer, opplevelser på sosiale media og annet 

underholdningsinnhold.  

– DeA Editore: del av DeAgostini-konsernet, aktiv innen publisering, media og kommunikasjon, 

spill og finansielle investeringstjenester. 

– JV: utvikling av en temakanal og tilhørende nettside. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 253 av 4.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8564 – Viacom 

International Media Networks Italia / De Agostini Editore / Dea Broadcast JV, per faks (+32 (0)2 

296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende 

adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


3.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8566 – Moog Singapore / SIAEC / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Singapore Airlines 

Engineering Company Limited (”SIAEC”, Singapore), et datterselskap til Singapore Airlines 

Limited (”SIA”, Singapore), og Moog Singapore Pte Ltd (”MSLP”, Singapore), som i siste instans er 

kontrollert av Moog Inc. (”Moog”, USA), ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et fellesforetak (”JV”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SIA: passasjer- og godstransport, konstruksjonstjenester tilknyttet lufttransport og 

lufthavnterminaltjenester. 

– SIAEC: levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester for luftfartssektoren. 

– Moog: utforming, produksjon og salg av presisjonsbevegelseskontrollprodukter og -systemer 

for sektorer som luftfart, forsvaret, industri, energi, marine og helse. 

– MSPL: levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester. 

– JV: levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester for Moogs produkter. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 250 av 1.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8566 – Moog Singapore / 

SIAEC / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 47/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.8.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8567 – APG/Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene APG Asset Management 

N.V. (”APG”, Nederland) ved kjøp av aksjer indirekte overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en portefølje av 48 europeiske 

infrastrukturforetak (”Porteføljen”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APG: kapitalforvaltningsvirksomheten i APG GROEP N.V., som tilbyr kollektive 

pensjonsordninger. APG ivaretar overordnet rådgivning, kapitalforvaltning, 

pensjonsadministrasjon og kommunikasjon for pensjonsfond på området kollektive pensjoner 

for omkring 4,5 millioner nederlandske borgere. 

– Porteføljen: består av DIFs interesser i 48 foretak/prosjekter med virksomhet innen 

infrastrukturen i Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Nederland og Det forente kongerike.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 251 av 2.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8567 – APG/Portfolio, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/09 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


3.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8568 –Total / Atos / InTouch Corp / InTouch SAS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Total Outre-Mer S.A. 

(”TOM”, Frankrike), som tilhører Total-konsernet, Worldline S.A. (”Worldline”, Frankrike), som 

tilhører Atos-konsernet (Frankrike), og InTouch Corp (Mauritius) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket InTouch 

SAS (Frankrike) og datterselskaper. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Total Outre-Mer: Total Marketing Services sin virksomhet i Afrika. Total-konsernet er aktivt 

over hele verden innen kartlegging, produksjon, transport, lagring og salg av olje og naturgass. 

Konsernet har også virksomhet innen raffinering av petroleumsprodukter og detaljsalg og 

engrossalg av raffinerte produkter. Konsernet utvikler sin virksomhet innen fornybar energi 

både ved å produsere solcellepaneler og ved å skape energi fra fornybare energikilder. 

– Worldline: et datterforetak i Atos-konsernet, med virksomhet innen betalings- og 

transaksjonstjenestesektoren, herunder innløsing av betalingstransaksjoner, behandling av 

kortbetalinger, banktjenester på nett, utstedelsesbehandling, lisensiering av 

betalingsprogrammer, levering av salgsterminaler og tilknyttede tjenester, hovedsakelig innen 

EØS.  

– InTouch Corp: spesialisert på betalingsoppsamling og digitale tjenester via mobile plattformer i 

Mauritania, Senegal, Elfenbenskysten, Kenya og Kamerun. 

– InTouch SAS: betalingsoppsamlingsløsninger i Afrika og enkelte land i Midtøsten. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 247 av 29.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8568 – Total / Atos / 

InTouch Corp / InTouch SAS, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/10 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 47/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.8.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8573 – CVC Group / Arzignanese / Pasubio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 26. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CVC Capital Partners SICAV-

FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) ved kjøp av aksjer indirekte overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Arzignanese S.r.l. 

(”Arzignanese”, Italia) og Pasubio S.p.A. (”Pasubio”, Italia).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: Rådgivning til og forvaltning av investeringsfond og -plattformer. 

– Arzignanese og Pasubio (”Pasubio Group”): Pasubio Group er aktiv innen farging av lær og 

produksjon av ferdige lærprodukter til bruk på en rekke områder, herunder interiør i kjøretøy, 

møbler og luksusvarer. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 252 av 3.8.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8573 – CVC Group / 

Arzignanese / Pasubio, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/11 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


3.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8577 – Norsk Hydro / Sapa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Norsk Hydro ASA (Norge) ved 

kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Sapa AS (Norge). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Norsk Hydro: en global leverandør av aluminium med virksomhet i hele verdikjeden, herunder 

produksjon og salg av primæraluminium, ekstrudering av myke legeringer, byggesystemer og 

flatvalsede produkter. 

– Sapa: verdensomspennende produsent av aluminiumsprodukter med tre kjernevirksomheter: i) 

ekstrudering av myke aluminiumslegeringer, ii) byggesystemer og iii) presisjonssveisede rør. 

Sapa er et fellesforetak som i dag er kontrollert i fellesskap av Norsk Hydro og Orkla ASA. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 247 av 29.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8577 – Norsk Hydro / 

Sapa, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller 

per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/12 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 47/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.8.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8579 – HgCapital/Visma) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket HgCapital (Det forente 

kongerike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket Visma AS (”Visma”, Norge). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HgCapital: investeringer av privat egenkapital. 

– Visma: leverandør av programvareløsninger. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning 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 (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr berørte 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 247 av 29.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8579 – 

HgCapital/Visma, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/47/13 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


3.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8222 – KNORR-BREMSE/HALDEX) 

Kommisjonen besluttet 24. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8222. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8258 – Advent International / Morpho) 

Kommisjonen besluttet 19. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle 

forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8258. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2017/EØS/47/14 

2017/EØS/47/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 47/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.8.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) 

Kommisjonen besluttet 24. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8498. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8500 – Central / SIGNA Prime / JVCo) 

Kommisjonen besluttet 14. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8500. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

  

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

2017/EØS/47/16 

2017/EØS/47/17 
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3.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 47/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8509 – LVMH/Marcolin/JV) 

Kommisjonen besluttet 27. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8509. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8516 – EPH / Centrica Language and Centrica SHB) 

Kommisjonen besluttet 20. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8516. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 47/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.8.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8537 – Moody’s / Bureau Van Dijk Electronic Publishing) 

Kommisjonen besluttet 28. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8537. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8557 – CCMP Capital / MSD Aqua Partners / Hayward Industries) 

Kommisjonen besluttet 26. juli 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8557. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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