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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8858 – Boeing / Safran / JV (Auxiliary Power Units)) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 5. juni 2018 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom Boeing og Safran. Partene 

underrettet 26. juni 2018 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

2018/EØS/43/01 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8832 – Knauf/Armstrong) 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Knauf International GmbH (Tyskland) 

– Armstrong World Industries, Inc. (USA) 

Knauf International GmbH (”Knauf”) overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over i) datterselskaper av Armstrong World Industries, Inc. (”Armstrong”) i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) samt 

den asiatiske stillehavsregionen (APAC), og ii) utvalgte datterselskaper av Armstrongs fellesforetak med Worthington 

Industries som har virksomhet i EMEA og APAC (kalt ”Målforetaket”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av konkurransetilsynsmyndighetene i Østerrike, i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. Tyskland, Litauen, Spania og Det forente kongerike sluttet seg senere til 

henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Knauf: produsent av isolasjonsmateriale, gipsplater, murpuss og andre produkter.  

– Armstrong: utformer og produserer løsninger for tak, vegger og opphengssystemer i forretningsbygg og boligbygg. 

– Målforetaket: produserer og selger modulbaserte innertak i EMEA og APAC og består av takvirksomheten til 

Armstrong utenfor Amerika. 

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 232 av 3.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8832 – Knauf/Armstrong  

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”). 

2018/EØS/43/02 

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

(Sak M.8880 – Oetker/Henkell/Freixenet) 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Henkell International GmbH (”Henkell”, Tyskland), kontrollert av Dr. August Oetker KG (”Oetker”, Tyskland) 

– Freixenet, S.A. (”Freixenet”, Spania) 

Oetker overtar, gjennom det heleide datterselskapet Henkell, kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Freixenet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Henkell: produksjon og salg av musserende vin, vin og brennevin. 

– Oetker: produsent, leverandør og distributør av næringsmidler, leverandør av transporttjenester, eier spesialutsalg for 

catering og gir ut kokebøker. 

– Freixenet: produksjon og salg av musserende vin og ikke-musserende vin. 

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 230 av 2.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8880 – Oetker/Henkell/Freixenet 

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”). 

2018/EØS/43/03 

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

(Sak M.8883 – PPF Group / Telenor Target Companies) 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PPF Group N.V. (”PPF”, Nederland) 

– Telenor Bulgaria EAD (Bulgaria) 

– Telenor Magyarország Zrt (Ungarn) 

– Telenor Real Estate Hungary Zrt (Ungarn) 

– Telenor Common Operation Zrt (Ungarn) 

– Telenor d.o.o. Podgorica (Montenegro) 

– Telenor d.o.o. Beograd (Serbia), samlet kalt ”Målforetakene” 

PDF overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hvert enkelt målforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PPF: et stort multinasjonalt finansierings- og investeringskonsern med fokus på finansielle tjenester, forbrukerkreditt, 

telekommunikasjon, bioteknologi, detaljhandelstjenester, eiendom og landbruk. 

– Målforetakene: aktive hovedsakelig innen telekommunikasjon og fungerer som mobiltelefonoperatører i sine 

respektive land der de innehar de nødvendige telekommunikasjonlisenser. 

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 230 av 2.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8883 – PPF Group / Telenor Target Companies 

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”). 

2018/EØS/43/04 

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

(Sak M.8891 – Puig/BSH/Noustique) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Puig International, S.A. (”Puig International”, Sveits), kontrollert av Puig, S.L. 

– BSH Hausgeräte GmbH (”BSH”, Tyskland), kontrollert av Robert Bosch GmbH (”Bosch”) 

– Noustique Perfumes, S.L. (”Noustique”, Spania) 

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

artikkel 3 nr. 4 over Noustique. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Puig International: produksjon og distribusjon av duftstoffer og kosmetiske produkter, herunder egne merkevarer som 

Carolina Herrera og Nina Ricci, lisenser og duftserier frontet av kjendiser. 

– BSH: produksjon og distribusjon av husholdningsartikler gjennom sine globale merkevarer som Bosch, Siemens, 

Gaggenau og Neff og ulike lokale merker. Bosch leverer teknologi og tjenester til kjøretøysindustrien og sektorene 

for industriell teknologi og forbruksvarer (som husholdningsartikler) samt energi- og byggevareindustrien over hele 

verden. 

– Noustique: fellesforetak for utvikling og markedsføring av nye produkter innen parfymebransjen. 

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 233 av 4.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8891 – Puig/BSH/Noustique 

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. 

2018/EØS/43/05 

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


Nr. 43/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8925 – RWA / ZG / HGD JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– RWA Raiffeisen Ware Austria AG (”RWA”, Østerrike), kontrollert av Baywa AG (”BayWa”, Tyskland) 

– ZG Raiffeisen eG (”ZG”, Tyskland) 

– Haus und Garten Deutschland Handelskooperation GmbH (”HGD”, Tyskland) 

RWA og ZG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over HGD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Baywa: handel, logistikk og tilknyttede tjenester innen de tre driftssegmentene landbruk, energi og byggematerialer 

samt utviklingssegmentet innovasjon og digitalisering over hele verden. Innen landbrukssegmentet: levering av 

handelstjenester og andre tjenester for landbruks- og næringsmiddelindustrien, handel med og logistikk for 

landbruksvarer og salg og vedlikehold av landbruksutstyr.  

– RWA: engrossalg av landbruksprodukter, innsatsvarer samt landbruksmaskiner og reservedeler, energi og 

byggematerialer og produkter for hus og hage. Franchise for bygge- og hagesentre og byggematerialer under 

varemerket Lagerhaus i Østerrike.  

– ZG: kooperativt organisert engrossalg og tjenestelevering innen landbruksvarer, fôrvarer, landbruksmaskiner, 

byggematerialer og energi for medlemmer med virksomhet innen blant annet landbruk og skogbruk.  

– JV HGD: oppkjøp og utforming av produktutvalgtjenester for bygge- og hagesentre i Tyskland.  

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 234 av 5.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8925 – RWA / ZG / HGD JV 

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. 

2018/EØS/43/06 

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

(Sak M.8939 – Liberty House Group / Aluminium Dunkirque) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Liberty Industries France (Frankrike), kontrollert av Liberty House Group (Det forente kongerike) 

– Aluminium Dunkirque (Frankrike) 

Liberty Industries France overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Aluminium Dunkirque. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Liberty House Group: produksjon, handel med og resirkulering av stål og aluminium og produksjon av tekniske 

produkter over hele verden. 

– Aluminium Dunkirque: produksjon av primæraluminium i 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 233 av 4.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8939 – Liberty House Group / Aluminium Dunkirque 

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. 

2018/EØS/43/07 

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

(Sak M.8946 – Lindsay Goldberg / Coveris Rigid) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Goldberg, Lindsay & Co., LLC (”Lindsay Goldberg”, USA) 

– hardplastemballasjevirksomheten til Coveris Group (”Coveris Rigid”, Tyskland/Luxembourg), som består av Coveris 

International Holdings S.À.R.L., Coveris Rigid Deutschland GmbH og Coveris Rigid (Ravensburg) Deutschland 

GmbH (med respektive datterselskaper). 

Lindsay Goldberg overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Coveris 

Rigid. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lindsay Goldberg: privat egenkapitalinvesteringsforetak med 16 porteføljeforetak. Ingen av dem har virksomhet 

innen produksjon og salg av hardplastemballasjeprodukter i EØS. 

– Coveris Rigid: produksjon og salg av hardplastemballasjeløsninger som krukker og beholdere, bokser, deksler, lokk 

og plater, basert på ulike materialer til bruk innen flere senere virksomhetsledd. 

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 234 av 5.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8946 – Lindsay Goldberg / Coveris Rigid 

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. 

2018/EØS/43/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8963 – Eurocar/Bonaldi) 

1.  Kommisjonen mottok 28. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eurocar Italia S.r.l (”Eurocar”), kontrollert av Volkswagen (”VW”, Tyskland) 

– Bonaldi Motori S.p.A. og Bonaldi Tech S.p.A. (”Bonaldi”, Italia) 

Eurocar overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Bonaldi. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eurocar: aktiv innen distribusjon i detaljistleddet av nye og brukte personbiler og lette nyttekjøretøyer (samt originale 

reservedeler) av Volkswagen-konsernets merker i Italia i tillegg til tilknyttet reparasjonsvirksomhet. Hovedfokus er 

regionene Friuli Venezia Giulia i nordøst i Italia og Toscana i det sentrale Italia. 

– Bonaldi: aktiv innen distribusjon i detaljistleddet av nye og brukte personbiler og lette nyttekjøretøyer av 

Volkswagen-konsernets merker i Italia, tilknyttede reparasjonsaktiviteter og salg av originale reservedeler. 

Hovedfokus er regionen Lombardia i nordvest i Italia. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 235 av 

6.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8963 – Eurocar/Bonaldi 

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”). 

2018/EØS/43/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8979 – PAI Partners / M Group Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Partners SAS (”PAI Partners”, Frankrike) 

– M Group Services (Det forente kongerike) 

PAI Partners overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over M Group Services 

ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners: risikokapitalforetak som forvalter og gir råd til flere fond som eier foretak med virksomhet innen et 

bredt spekter av bransjer, f.eks. forretningstjenester, næringsmidler og forbruksvarer, industri, helse, detaljhandel og 

distribusjon. 

– M Group Services: leverandør av diverse tjenester til allmennyttige foretak, telekommunikasjons- og transport-

sektoren, herunder installering og vedlikehold av nettverksinfrastruktur, beregninger og tilknyttede datatjenester samt 

konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av vei- og jernbaneinfrastruktur. 

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 228 av 29.6.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8979 – PAI Partners / M Group Services 

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. 

2018/EØS/43/10 
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5.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8980 – Partners Group / Techem) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Partners Group AG (”Partners Group”, Sveits) 

– Techem GmbH (”Techem”, Tyskland) 

Partners Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

Techem. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group: globalt privat foretak for forvaltning av markedsinvesteringer. 

– Techem: hovedsakelig aktiv innen levering av kostnadsfordelingstjenester herunder i) levering av måleutstyr for 

vann- og varmeinstallasjoner i boliger og ii) levering av måleutstyrstjenester for vann- og varmeinstallasjoner i 

boliger. 

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 232 av 3.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8980 – Partners Group / Techem 

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. 

2018/EØS/43/11 
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Nr. 43/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8997 – Whirlpool / Elica / Elica PB India Private Limited) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Whirlpool Corporation (”Whirlpool”, USA), gjennom sitt datterselskap Whirlpool of India Limited 

– Elica S.p.A. (”Elica”, Italia) 

– Elica PB India Private Limited (”Elica PB India”, India) 

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

artikkel 3 nr. 4 over Elica PB India Private Limited, som i dag er kontrollert alene av Elica. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Whirlpool: aktiv innen produksjon og salg av en rekke apparater for kjøling, klesvask, kjøkken, luftkondisjonering og 

vann- og luftrensesystemer. 

– Elica: aktiv innen produksjon og salg av kjøkkenutstyr og salg av luftbehandlingsenheter. 

– Elica PB India: aktiv innen produksjon og salg av visse kjøkkenmaskiner og tilhørende kjøkkenutstyr i India. 

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 230 av 2.7.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8997 – Whirlpool / Elica / Elica PB India Private Limited 

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. 

2018/EØS/43/12 
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Innledning av behandling 

(Sak M.8674 – BASF / Solvay’s EP and P&I Business) 

Kommisjonen besluttet 26. juni 2018 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 

den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 611 av 5.7.2018. Merknadene sendes til 

Kommisjonen, med referanse M.8674 – BASF / Solvay’s EP and P&I Business, 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”). 

2018/EØS/43/13 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 43/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.7.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8922 – Phoenix PIB Austria / Farmexim and Help Net Farma) 

Kommisjonen besluttet 22. juni 2018 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 32018M8922. 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.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui 

Finance and Leasing Company) 

Kommisjonen besluttet 18. juni 2018 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 32018M8927. 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. 

2018/EØS/43/15 

2018/EØS/43/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8931 – Malakoff Médéric / Ilmarinen) 

Kommisjonen besluttet 22. juni 2018 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 32018M8931. 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.8945 – Permira / Cisco (Target Businesses)) 

Kommisjonen besluttet 19. juni 2018 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 32018M8945. 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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