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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8709 – AXA/Pradera/Targets) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 3. november 2017 melding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

Pradera Limited og Pan European Value Added Venture S.C.A. Partene underrettet 23. november 2017 

Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8724 – The Carlyle Group / Palmer & Harvey McLane (Holdings))  

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 7. november 2017 melding om en planlagt foretakssammenslutning mellom The 

Carlyle Group og Palmer & Harvey McLane (Holdings). Partene underrettet 29. november 2017 

Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

2017/EØS/80/01 

2017/EØS/80/02 



Nr. 80/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.12.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8611 – Smithfield / Pini Polonia) 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Smithfield Foods, Inc. (”Smithfield”, USA), et indirekte datterselskap som i sin helhet er eid av WH Group Limited, 

og 

– Pini Polonia Sp. z.o.o. (”Pini Polonia”, Polen). 

Smithfield overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Pini Polonia.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Smithfield: er hovedsakelig aktiv innen svineproduksjon og -slakting samt bearbeiding og distribusjon av pakket kjøtt 

og ferskt svinekjøtt gjennom datterselskaper og tilknyttede foretak i USA, Mexico, Polen, Romania og Det forente 

kongerike. 

– Pini Polonia: driver et slakteri for griser i Kutno i Polen. I tillegg til slakting av griser leverer Pini Polonia svinekjøtt 

til detaljhandelen og bearbeidingsanlegg. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 411 av 

2.12.2017. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8611 – Smithfield / Pini Polonia 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/80/03 

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

(Sak M.8655 – KKR / LS Mtron / LS Auto) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– KKR (USA),

– LS Mtron (Sør-Korea), kontrollert av LS Corporation,

– LS Auto (Sør-Korea), kontrollert av LS Mtron, og

– LS Mtron copper foil and flexible copper clad laminate (”foretakene”, Sør-Korea), kontrollert av LS Mtron.

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

nr. 4 over hele LS Auto. KKR overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

foretakene i sin helhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– KKR: globalt investeringsforetak som investerer i foretak innen en rekke sektorer.

– LS Mtron: er aktivt innen produksjon og salg av industrimaskiner, elektrisitet og elektronikk, kretselementer og

bildeler. LS Mtrons viktigste produkter inkluderer traktorer, sprøytestøpemaskiner, beltesko, tilkoblinger/antenner,

kobberfolie, bildeler, ultrakondensatorer samt fleksibel, kobberbelagt laminat.

– LS Auto: produsent av bildeler. Foretaket har hovedsakelig virksomhet innen tre deler av bilindustrien: Human

Machine Interface (brytere, lamper), Body Control Systems (sensorer for overvåking og kontroll av elektronisk

tilbehør) og Mechatronic Components (releer og spoledeksler til ABS-bremsesystemer).

– Foretakene: aktive innen produksjon og levering av kobberfolie og fleksibel, kobberbelagt laminat.

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for

Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 416 av 6.12.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8655 – KKR / LS Mtron / LS Auto

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

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/80/04 

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

(Sak M.8684 – La Poste / Generali / Malakoff Médéric / EAP France) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– La Poste Silver S.A.S. (Frankrike), som tilhører La Poste-konsernet (Frankrike),

– Europ Assistance France S.A. (Frankrike), kontrollert av Assicurazioni Generali S.p.A. (”Generali”, Italia),

– Malakoff Médéric Assurances S.A. (Frankrike), et datterselskap til Malakoff Médéric-konsernet (Frankrike), og

– EAP France S.A.S. (Frankrike).

La Poste, Generali og Malakoff Médéric overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele EAP France. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– La Poste: konsern med fem hovedgrener: post- og pakketjenester, ekspresspost, bank- og forsikringstjenester,

postkontor samt den digitale delen (digital forandring av organisasjoner, databehandling, e-handel og e-helse).

– Generali: livs- og skadeforsikring over hele verden.

– Malakoff Médéric: privat forsikring.

– EAP France: vaktmestertjenester for foretak.

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for

Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 416 av 6.12.2017.

Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.8684 – La Poste / Generali / Malakoff Médéric / EAP France

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:

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

Faks: +32 229 64301

Postadresse:

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/80/05 

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

(Sak M.8690 – TDR Capital LLP / Rossini Holding SAS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– TDR Capital LLP (Det forente kongerike) og

– Rossini Holding SAS (Frankrike).

TDR Capital LLP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Rossini 

Holding SAS ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– TDR Capital LLP: risikokapitalforetak som investerer i sektorer som detaljhandel med motordrivstoff, treningssentre

og helseanlegg, automatiske bilvaskerier, tjenester knyttet til ledige eiendommer, renoveringstjenester for subsidierte

boliger i Det forente kongerike, modulærkonstruksjon, puber og restauranter, oppkjøp av gjeld, logistikk for retur av

lastepaller, kysttransport, livsforsikring og produkter knyttet til pensjonsinntekter i Det forente kongerike.

– Rossini Holding SAS: driver og er delvis franchisetaker for en restaurantkjede som tilhører merkevaren Buffalo Grill.

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for

Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 413 av 5.12.2017.

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8690 – TDR Capital LLP / Rossini Holding 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/80/06 

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).

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

(Sak M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Canadian Pension Plan Investment Board Europe (”CPPIB Europe”, Canada), kontrollert av CPPIB, 

– Allianz Infrastructure Luxembourg I (”Allianz Infrastructure”, Tyskland), som tilhører Allianz-konsernet, 

– Gas Natural SDG, S.A (”GNF”, Spania) og 

– Gas Natural Fenosa Generación Nuclear S.L. og Holding Negocios Regulados Gas Natural S.A., inkludert 

datterselskaper Gas Natural Redes GLP S.A. og Gas Natural Transporte SDG S.L. (samlet kalt Gas National 

Distribution Business, ”GNDB”, Spania). Disse enhetene kontrolleres i dag av GNF alene. 

CPPIB Europe, Allianz Infrastructure og GNF overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele GNDB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB Europe: profesjonell investeringsorganisasjon som investerer i offentlig og privat kapital, fast eiendom, 

infrastruktur og instrumenter med fast avkastning. 

– Allianz Infrastructure: et heleid datterselskap til Allianz, et globalt selskap innen finansielle tjenester med tjenester 

hovedsakelig innen forsikrings- og kapitalforvaltningssektoren. 

– GNF: aktiv på flere regulerte og uregulerte gass- og elektrisitetsmarkeder, hovedsakelig i Spania. 

– GNDB: aktiv innen gassdistribusjon og -overføring i Spania. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 413 av 5.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8707 – CPPIB/Allianz/GNF/GNDB 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/80/07 

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

(Sak M.8719 – Kyocera / Ryobi / Ryobi Dalian Machinery / Ryobi Sales /  

Kyocera Industrial Tools) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kyocera Corporation (Japan) (”Kyocera”), 

– Ryobi Limited (Japan) (”Ryobi”), 

– Ryobi Dalian Machinery Co., Ltd. (Kina) (”RDM”), 

– Ryobi Sales Co. (Japan) (”Ryobi Sales”) og 

– Kyocera Industrial Tools Co., Ltd. (Japan) (”KIT”). 

Kyocera overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene KIT og Ryobi Sales 

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

artikkel 3 nr. 4 over RDM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak samt ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kyocera: japansk multinasjonal produsent og leverandør av en rekke produkter for industriell bruk.  

– Ryobi: japansk leverandør av trykkstøpegods, trykkeutstyr, elektrisk verktøy og byggeutstyr. 

– RDM: heleid kinesisk datterselskap til Ryobi som har virksomhet innen sektorene for elektrisk verktøy og dørlukkere 

(inkludert dertil hørende byggeutstyr). 

– Ryobi Sales: japansk foretak som selger elektrisk verktøy produsert av Ryobi i Japan. 

– KIT: nystiftet japansk foretak som vil omfatte Ryobis eksisterende produksjon av elektrisk verktøy i Japan, RDMs 

produksjon av elektrisk verktøy samt RDMs produksjon av dørlukkere, og som vil eies i fellesskap av Kyocera og 

Ryobi. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 413 av 5.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8719 – Kyocera / Ryobi / Ryobi Dalian Machinery / Ryobi Sales / Kyocera Industrial Tools 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8723 – Aviva Investors / ERAFP / Place des Halles shopping centre) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aviva Investors Luxembourg S.A. (”Aviva Investors”, Luxembourg),  

– Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (”ERAFP”, Frankrike) og  

– Place des Halles shopping centre (”Place des Halles”, Frankrike).  

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

Place des Halles.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aviva Investors: kapitalforvaltningsforetak innen Aviva Investors kapitalforvaltningsvirksomhet, som er en del av 

Aviva-konsernet, aktivt innen levering av en rekke forsikrings-, spare- og investeringsprodukter i 16 land. 

– ERAFP: fransk offentlig forvaltningsenhet under statlig tilsyn som skal forvalte pensjonssystemet for offentlig 

ansatte.  

– Place des Halles: kjøpesenter med et areal til utleie på 39 269 m2, i Place des Halles i Strasbourg (Frankrike). 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 416 av 6.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8723 – Aviva Investors / ERAFP / Place des Halles shopping centre 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8731 – COMSA / Mirova / PGGM / Cedinsa Concessionària) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– COMSA Concesiones S.L.U. (”COMSA”), heleid av COMSA Corporación de Infraestructuras, S.L. (Spania), 

– Mirova Core Infrasructure S.À.R.L. (”Mirova”), kontrollert av Natixis Asset Management, som tilhører Banque 

Populaire og Caisse d’Epargne Group (Frankrike), 

– Stichting Depositary PGGM Infrastructure Fund (”PGGM”), i egenskap av å være rettsinnehaver av PGGM 

Infrastructure Fund (Nederland), 

– Cedinsa Concessionària S.A. (”Cedinsa”, Spania), 

– Meridiam Investments II, S.A.S. (”Meridiam”, Frankrike) og 

– Copcisa Concesiones, S.L. (”Copcisa”, Spania). 

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

artikkel 3 nr. 4 over Cedinsa, sammen med Cedinsas andre aksjeeiere, Meridian og Copcisa 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– COMSA: infrastruktur og byggevirksomhet. 

– Mirova: porteføljeforvaltningsløsninger som søker å kombinere verdiskaping og bærekraftig utvikling. 

– PGGM: tilbyr pensjonstjenester, med fokus på administrasjon av kollektive pensjoner og aktivaforvaltning. 

– Cedinsa: holdingforetak med datterselskaper som er aktive innen infrastrukturkonsesjoner, særlig bomveikonsesjoner. 

– Meridiam: forvaltning av infrastrukturinvesteringer. 

– Copcisa: konstruksjon, offentlige konsesjoner og eiendomsutvikling. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 413 av 5.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8731 – COMSA / Mirova / PGGM / Cedinsa Concessionària 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/80/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8618 – OMV / Verbund / Smatrics / E-Mobility Provider) 

Kommisjonen besluttet 30. november 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 

tysk 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 32017M8618. 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.8661 – Oaktree / PIMCO / Real Estate Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 23. november 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 32017M8661. 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/80/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8667 – Deutsche Alternative Asset Management / M&G Alternatives Investment 

Management / JV) 

Kommisjonen besluttet 24. november 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 32017M8667. 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.8670 – CDPQ/GE/JV) 

Kommisjonen besluttet 17. november 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 32017M8670. 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. 
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Statsstøtte – Det forente kongerike 

Statsstøtte SA.44896 (2017/C) (tidl. 2017/NN) – Mulig statsstøtteordning i forbindelse  

med unntak for gruppefinansiering i Det forente kongerike 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 26. oktober 2017 underrettet Det forente kongerike om at den har besluttet 

å innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte 

(TEUV) med hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 400 av 24.11.2017, s. 10), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Det forente kongerike. En berørt part som ønsker å få sine merknader 

behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2017/EØS/80/15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.400.01.0010.01.ENG
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 6. april 2016 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.39914 – Rentesikringsderivater i euro) 

Kommisjonen traff 6. april 2016 en beslutning i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53. I samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort 

partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 404 av 29.11.2017, s. 5), herunder enhver sanksjon 

som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 8. februar 2017 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.40018 – Gjenvinning av bilbatterier) 

Kommisjonen traff 8. februar 2017 en beslutning i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 

i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53, etterfulgt av en 

korrigerende beslutning av 6. april 2017 med samme referanse. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 

30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(2) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 396 av 23.11.2017, s. 7), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

(2) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2017/EØS/80/16 
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Melding fra det nederlandske økonomidepartementet i henhold til artikkel 3 nr. 2 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av  

tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Den nederlandske økonomiminister kunngjør herved at det er mottatt en søknad om tillatelse til å drive 

leting etter hydrokarboner i blokk F06c og F06d som angitt på kartet i vedlegg 3 til forskriften om 

gruvedrift (Mijnbouwregeling) (Statstidende 2002, nr. 245). 

Tillatelse til å drive leting i blokk F06c og F06d består av to blokksegmenter: 

Blokksegment F06c er avgrenset av breddesirklene mellom punktene A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G og 

A-G. 

Blokksegment F06d er avgrenset av breddesirklene mellom punktene H-I, I-J, J-K og H-K. 

Punktene er definert som følger: 

Punkt ° ′ ″ E.L. ° ′ ″ N.L. 

A 4 39 54 930 54 47 34 459 

B 4 45 19 442 54 45 48 159 

C 4 45 19 449 54 42 10 152 

D 4 50 7 356 54 42 32 356 

E 4 54 29 963 54 42 32 359 

F 4 54 29 968 54 39 57 454 

G 4 39 54 945 54 39 57 444 

H 4 44 54 932 54 49 57 467 

I 4 49 56,94 54 49 57 471 

J 4 49 56 942 54 48 57 469 

K 4 43 24 932 54 48 57 464 

Ovennevnte punkters plassering er uttrykt i geografiske koordinater beregnet i samsvar med 

koordinatsystemet ETRS89. 

Blokksegment F06c har et areal på 117,9 km2. 

Blokksegment F06d har et areal på 11,5 km2. 

Under henvisning til direktivet nevnt i overskriften og artikkel 15 i loven om gruvedrift (Mijnbouwwet) 

(Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542) innbyr økonomiministeren herved interesserte parter til å 

sende inn konkurrerende søknader om tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner i blokksegmentene 

F06c og F06d på den nederlandske kontinentalsokkelen som beskrevet over. 

Økonomiministeren er vedkommende myndighet for tildeling av tillatelser. Kriteriene, vilkårene og 

kravene omhandlet i artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 6 nr. 2 i ovennevnte direktiv er beskrevet i loven om 

gruvedrift (Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542). 

Søknader sendes innen 13 uker etter kunngjøringen av denne meldingen i Den europeiske unions tidende 

(EUT C 403 av 28.11.2017, s. 6) til: 

The Minister for Economic Affairs 

Attn. Mr J.L. Rosch Energy and Environment Directorate 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postboks 20401 

NL-2500 EK HAAG 

NEDERLAND  

2017/EØS/80/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.403.01.0006.01.ENG
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Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt, vil ikke bli tatt i betraktning. 

Beslutning vil bli tatt senest tolv måneder etter at søknadsfristen har utløpt. 

Ytterligere opplysninger kan fås per telefon (kontaktperson K.J.J.M. Mulder): +31 703786524. 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 31. oktober 2017 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 410 av 1.12.2017, s. 1 og 5. 

 

2017/EØS/80/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:410:TOC
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