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12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8666 – Uralchem/Uralkali) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning 

(EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Joint Stock Company United Chemical Company Uralchem (”Uralchem”) (Russland) 

– Public Joint Stock Company Uralkali (”Uralkali”) (Russland) 

Uralchem overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Uralkali. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Uralchem: produksjon og distribusjon av mineralgjødsel. 

– Uralkali: produksjon og distribusjon av kaliumkarbonat og beslektede/avledede kaliumsalter.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 245 av 

13.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8666 – Uralchem/Uralkali 

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/44/01 

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


Nr. 44/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8905 – AXA Group / Roland) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AXA Konzern AG (Tyskland), som tilhører AXA Group (”AXA”) 

– ROLAND Rechtsschutzversicherungs AG (”Roland”, Tyskland) 

AXA overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Roland. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA: forsikring og formuesforvaltning over hele verden. 

– Roland: hovedsakelig rettshjelpsforsikring, ulykkesforsikring, veihjelpsforsikring og assistansetjenester 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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 239 av 

9.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8905 – AXA Group / Roland 

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/44/02 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8938 – LG Electronics / ZKW Holding / Mommert Gewerbeimmobilien) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LG Electronics, Inc. (”LGE”) (Sør-Korea)  

– ZKW Holding GmbH (”ZKW Holding”) (Østerrike) og Mommert Gewerbeimmobilien Verwaltungs GmbH 

(”MGIV”) (Østerrike) (samlet kalt ”ZKW”) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LGE: produsent og leverandør av elektronikk, mobilkommunikasjonsenheter og husholdningsapparater på verdens-

plan. LGE er en ny aktør på markedet for lyssystemer til kjøretøyer, med begrenset omsetning i Asia og fokus på 

baklys. 

– ZKW: østerriksk produsent av lyssystemer til kjøretøyer med eksport til hele verden. ZKW utvikler og produserer 

lyssystemer til alle typer motorkjøretøyer. ZKW produserer hovedsakelig frontlyssystemer for originalutstyrs-

fabrikanter i Den europeiske union. MGIV er et mellomliggende holdingforetak som ikke deltar direkte i noen 

økonomisk virksomhet. Når sammenslutningen er gjennomført, vil MGIV indirekte eie ZKW Holdings 

eiendomsaktiva i Wieselburg. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 239 av 

9.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8938 – LG Electronics / ZKW Holding / Mommert Gewerbeimmobilien 

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/44/03 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 44/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) 

1.  Kommisjonen mottok 3. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tenneco Inc. (”Tenneco”, USA) 

– Federal-Mogul LLC (”Federal-Mogul”, USA)  

Tenneco overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Federal-Mogul. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tenneco: produksjon og distribusjon av komponenter til motorkjøretøyer, særlig luftrensingsprodukter og produkter 

for kjøreytelse, for både orginalutstyrsfabrikanter og uavhengige ettermarkeder innen reparasjon og utskiftning i hele 

verden. 

– Federal-Mogul: produksjon og levering av komponenter til motorkjøretøyer, jernbane og andre bruksområder, særlig 

motor-, transmisjons- og kraftoverføringskomponenter samt bremsefriksjonsmateriale, understellskomponenter, 

tetningskomponenter og vindusviskerprodukter i hele verden. 

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 243 av 

11.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul 

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/44/04 

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

(Sak M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des 

hydrocarbures SPA (”Sonatrach”, Algerie) 

– Augusta Refinery Assets, nå eid og kontrollert av Esso Italiana S.r.l., et foretak tilknyttet ExxonMobil Corporation 

Sonatrach overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Augusta Refinery Assets i sin 

helhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sonatrach: algerisk statseid foretak som opererer i olje- og gassektoren. Sonatrach har integrerte aktiviteter innen 

leting etter og utvinning, raffinering, transport og markedsføring av hydrokarboner. 

– Augusta Refinery Assets: består av et raffineri i Augusta, Italia og en rekke ytterligere aktiva. Foretaket er aktivt på 

markedet for raffinering av råolje til brennstoff og andre produkter samt omsetning av slike 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 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 243 av 

11.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8959 – Sonatrach / Augusta Refinery Assets 

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/44/05 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 44/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Summit Tailwind Belgium NV (”Summit”, Belgia), kontrollert av Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan)  

– Parkwind NV (”Parkwind”, Belgia), i fellesskap kontrollert av Korys/Colruyt Group (”Korys/Colruyt”, Belgia) og 

PMV NV (”PMV”, Belgia) 

– Northwester2 NV (”Northwester2”, Belgia) 

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

artikkel 3 nr. 4 over Northwester2. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Summit: spesialforetak eid av Sumitomo. Sumitomo er et integrert handelsforetak som leverer et omfattende utvalg 

av varer og tjenester i Japan og resten av verden, herunder eierinteresser i vindmølleparker utenfor Belgias kyst. 

– Parkwind: aktivt på markedet for generering og engrossalg av elektrisk kraft i Belgia. Parkwind er et investerings- og 

utviklingsforetak eid av Korys/Colruyt og PMV. Korys/Colruyts hovedvirksomhet omfatter detaljsalg av dagligvarer 

og andre aktiviteter. PMV er et uavhengig investeringsforetak kontrollert av regionen Flandern. 

– Northwester2: innehar en områdekonsesjon på bygging og drift av en vindmøllepark innenfor Belgias økonomiske 

sone i Nordsjøen. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 244 av 

12.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8970 – Sumitomo/Parkwind/Northwester2 

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/44/06 

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


12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Reco Jedi Private Limited (”Reco”, Singapore), kontrollert av GIC (Realty) Private Limited (”GIC”, Singapore) 

– Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. (”FPV”, Singapore), kontrollert av Frasers Property Limited (”FPL”, 

Singapore) 

– JustGroup Holdings Pte. Ltd. (”JustGroup”, Singapore) 

– JustCo Holdings Pte. Ltd. (”JustCo”, Singapore) 

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

artikkel 3 nr. 4 over JustCo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GIC: holdingforetak for eiendomsinvesteringer foretatt på vegne av Singapores regjering. 

– FPL: eier, utvikler og forvalter en mangfoldig, integrert portefølje av eiendommer.  

– JustGroup og JustCo: utvikling og forvaltning av kontorfellesskap.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 243 av 

11.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8996 – GIC Group / FPL / JustGroup / 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/44/07 

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


Nr. 44/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8999 – CACF/BANKIA/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning der CA Consumer Finance S.A. (”CACF”, Frankrike) og Bankia S.A. (”BANKIA”, Spania) i 

fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet 

fellesforetak (”målforetaket”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BANKIA: finansielle tjenester og finansiering, forsikring, formuesforvaltning og eiendomsforvaltning i Spania. 

– CACF: ytelse av forbrukerkreditt på en rekke områder, bl.a. direktesalg, finansiering på salgsstedet, e-handel, 

partnerskap og mekling i 19 land. 

– Målforetaket: levering av forbruksfinansieringsprodukter til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende samt 

tilknyttet virksomhet utelukkende i Spania og gjennom andre kanaler enn banker, bl.a. bilforhandlere, butikker og 

direkte kontakt via telefon eller nettsteder. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 244 av 

12.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8999 – CACF/BANKIA/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/44/08 

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


12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors LLC (”Bain Capital”, USA) 

– Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, 

Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH og MUTAVI-Solutions GmbH (samlet kalt ”Reifen Krieg 

Group”, Tyskland) 

Bain Capital overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Reifen Krieg Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: kapitalforetak registrert i USA som investerer i foretak over hele verden og i de fleste bransjer.  

– Reifen Krieg Group: engros- og detaljdistributør av dekk, hovedsakelig 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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 243 av 

11.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group 

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/44/09 

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


Nr. 44/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9001 – Kuehne + Nagel / Temasek / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. juni 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kuehne + Nagel Management AG (Sveits) (”K+N”) 

– Temasek Holdings (Private) Limited (Singapore) (”Temasek”)  

– Et nystiftet fellesforetak (Singapore) (”JV”) 

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

nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– K+N: globalt logistikkforetak med hovedvirksomhet innen sjøtransport, flytransport og videreforsendelse på land 

samt kontraktslogistikk. 

– Temasek: investeringsforetak med en mangfoldig portefølje av investeringer, herunder finansielle tjenester, 

telekommunikasjon og media, fast eiendom, biovitenskap, energi og transport. 

– JV: et nystiftet foretak som vil finne og investere i unge logistikkteknologiforetak som spesialiserer seg på å utvikle 

og kommersialisere bruk av teknologi innen tjenester og produkter for logistikk og forsyningskjedehåndtering. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 239 av 

9.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9001 – Kuehne + Nagel / Temasek / 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/44/10 

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


12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9008 – Elixia Holding / TryghedsGruppen / Fitness DK Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Elixia Holding S.a.r.l (”Elixia”, Sverige), kontrollert av Altor Funds (Norge) 

– TryghedsGruppen smba (”TryghedsGruppen”, Danmark) 

– Fitness DK (”Fitness DK”, Danmark) 

Elixia (kontrollert av Altor Funds) og TryghedsGruppen overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Fitness DK. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Elixia: holdingforetak for Nordic Fitness Chain Health og Fitness Nordic (”HFN”). HFN driver treningssentre i 

Sverige, Norge og Finland. Altor Funds består av fire risikokapitalfond som investerer i en rekke næringssektorer fra 

forbruksvarer og detaljhandel til tungindustri og energi. 

– TryghedsGruppen: medlemsbasert organisasjon som kontrollerer skadeforsikringsselskapet Tryg. TryghedsGruppen 

har også ikke-kontrollerende partnerskapsinteresser i helsetjenestesektoren og i HFN. 

– Fitness DK: holdingforetak for den danske treningssenteroperatøren Fitness DK A/S. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 245 av 

13.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9008 – Elixia Holding / TryghedsGruppen / Fitness DK Holding 

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/44/11 

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


Nr. 44/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9009 – KKR / Casual Dining BidCo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Casual Dining Bidco Limited (”Casual Dining”, Det forente kongerike) 

KKR overtar alene indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Casual Dining. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og 

private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretak samt deres porteføljeforetak og kunder. 

– Casual Dining: driver restauranter i Det forente kongerike og andre land.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 245 av 

13.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9009 – KKR / Casual Dining BidCo 

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/44/12 

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


12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/13 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8416 – The Priceline Group / Momondo Group Holdings) 

Kommisjonen besluttet 17. 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.europas.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 32017M8416. 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.8882 – Kennedy Wilson / AXA / JV) 

Kommisjonen besluttet 5. 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 32018M8882. 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/44/13 

2018/EØS/44/14 

http://ec.europas.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. 44/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.7.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8893 – Thyssen ALFA / Max Aicher Recycling / Noris Metallrecycling) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 

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 32018M8893. 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.8923 – AMP Capital / Aena Internacional / Luton Airport) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32018M8923. 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/44/15 

2018/EØS/44/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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12.7.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8928 – Francisco Partners / Verifone Systems) 

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 32018M8928. 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.8943 – Intermediate Capital Group / Minimax Viking) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32018M8943. 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 – Romania 

Statsstøtte SA.48394 (2018/C) (tidl. 2017/N) – Omstrukturering av det nasjonale uranselskap 

(Compania Nationala a Uraniului CNU) 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Kommisjonen har ved brev av 8. mai 2018 underrettet Romania om at den har besluttet å innlede 

undersøkelse 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 innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 

ble offentliggjort (EUT C 236 av 6.7.2018, s. 6), 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 Romania. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2018/EØS/44/19 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Agen–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 7. januar 2019 til 6. januar 2023 

Frist for innsending av søknader og anbud 10. september 2018 (kl. 12.00 lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Syndicat Mixte pour l’Aérodrome Départemental 

(SMAD) 

Aéroport d’Agen La Garenne 

47520 Le Passage 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 553770083 

E-post: m.bertaud@aeroport-agen.fr 
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