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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8832 – Knauf/Armstrong) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 20. juni 2018 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

Knauf og Armstrong. Partene underrettet 24. juli 2018 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen. 

2018/EØS/50/01 



Nr. 50/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8969 – FSN Capital V / Saferoad Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– FSN Capital GP V Limited (”FSN Capital V”, Det forente kongerike), som tilhører konsernet FSN Capital (Norge)  

– Saferoad Holding ASA (”Saferoad”, Norge) 

FSN Capital V overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Saferoad. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og offentlig overtakelsestilbud offentliggjort 16. mai 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FSN Capital V: et fond forvaltet av FSN Capital Partners AS, et privat egenkapitalforetak med hovedkontor i Oslo. 

– Saferoad: et allmennaksjeselskap som er registrert i Norge, og som er holdingforetak til en gruppe foretak som er 

spesialister på løsninger for veisikkerhet og veiinfrastruktur i Nord-, Sentral- og Øst-Europa. 

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 270 av 

1.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8969 – FSN Capital V / Saferoad 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/50/02 

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


2.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8974 – Procter & Gamble / Merck consumer healthcare business) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Procter & Gamble Company (”P&G”, USA) 

– Forbrukerhelsevirksomheten til Merck KGaA (”Merck OTC Business”, Tyskland) 

P&G overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Merck OTC Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– P&G: aktiv over hele verden innen levering av forbruksvarer, herunder rengjøringsprodukter for tekstiler og 

husholdning samt helse- og pleieprodukter for barn, kvinner og husholdninger. 

– Merck OTC Business: aktiv over hele verden innen levering av helseprodukter til forbrukere, herunder vitaminer og 

mineraler, produkter for luftveiene, smertestillende produkter samt fordøyelses- og hudpleieprodukter.  

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 267 av 

30.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8974 – Procter & Gamble / Merck consumer healthcare business 

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/50/03 

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


Nr. 50/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8986 – EIH/Krone-Mur/Primavia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Europe Intermodal Holding (”EIH”, Frankrike), som tilhører konsernet SNCF Mobilités (Frankrike) 

– Krone-Mur Servifrío S.L. (”Krone-Mur”, Spania) 

– Primavia Europe S.L. (”Primavia”, Spania), kontrollert av Krone-Mur 

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

nr. 4 over Primavia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EIH: levering av intermodale og multimodale godstransporttjenester.  

– Krone-Mur: levering av godstransporttjenester. 

– Primavia: levering av internasjonale kjøletransporttjenester på vei og jernbane av hovedsakelig ferskvarer mellom 

Spania og Nord-Europa. 

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 269 av 

31.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8986 – EIH/Krone-Mur/Primavia 

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/50/04 

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


2.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8992 – Maritime Holdings / Zeaborn / Zeamarine JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Maritime Holdings (Delaware), LLC (”Maritime Holdings”, USA), kontrollert av New Mountain Capital (USA) 

– Zeaborn Chartering Management GmbH (”Zeaborn”, Tyskland) 

– Zeamarine GmbH (”Zeamarine JV”, Tyskland) 

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

og artikkel 3 nr. 4 over Zeamarine JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Maritime Holdings: godstransport til sjøs. 

– Zeaborn: ulike tjenester tilknyttet godstransport til sjøs. 

– Zeamarine JV: godstransport til sjøs (regulær og halvregulær linjetrafikk og trampfart). 

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 267 av 

30.7.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8992 – Maritime Holdings / Zeaborn / Zeamarine 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/50/05 

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


Nr. 50/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9007 – Porsche/Schuler/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (”Porsche”, Tyskland), som tilhører Volkswagen-konsernet 

– Schuler AG (”Schuler”, Tyskland), som tilhører Andritz-konsernet 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Tyskland) 

Porsche og Schuler 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: 

– Porsche: tysk bilprodusent som tilhører Volkswagen-konsernet. Sistnevnte har virksomhet over hele verden innen 

produksjon og levering av motorkjøretøyer og tilhørende deler samt tilknyttede finansierings- og forsikringstjenester. 

– Schuler: virksomhet innen formingsteknologi, tilbyr presser, automatiseringsløsninger, verktøy, kompetanse og 

tjenester over hele verden til metall- og bilindustrien. 

– JV: skal bygge og drive et metallpresseanlegg 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 270 av 

1.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9007 – Porsche/Schuler/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/50/06 

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


2.8.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 50/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9013 – Amey Group / CAL / CAHPL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Amey UK plc (”Amey”, Det forente kongerike), som tilhører Ferrovial S.A. Group (Spania) 

– CarillionAmey Limited (”CAL”, Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av Amey og Carillion Holdings 

Limited (under avvikling) (”Carillion”, Det forente kongerike) 

– CarillionAmey (Housing Prime) Limited (”CAHPL”, Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av Amey og 

Carillion. 

Amey overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CAL og CAHPL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amey: levering av integrerte infrastrukturstøtte- og forvaltningstjenester til privat og offentlig sektor i Det forente 

kongerike. 

– CAL og CAHPL: levering av reparasjons- og vedlikeholdstjenester for enkelte av forsvarsdepartementets bygninger 

og eiendommer i Det forente kongerike. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr 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 270 av 

1.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9013 – Amey Group / CAL / CAHPL 

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/50/07 

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


Nr. 50/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9020 – ENGIE/GreenYellow/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE (”ENGIE”, Frankrike) 

– GreenYellow SAS (”GreenYellow”, Frankrike), som tilhører Casino-konsernet 

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

artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE: virksomhet innen gass og elektrisitet samt energitilknyttede tjenester. 

– GreenYellow: virksomhet innen solcelleenergisektoren og energieffektivitet.  

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 272 av 

3.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9020 – ENGIE/GreenYellow/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/50/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9030 – IFM/FCC/Aqualia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– IFM Investors Pty Ltd (”IFM”, Australia) 

– Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (”FCC”, Spania) 

– FCC Aqualia, S.A. (”Aqualia”, Spania) 

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

over Aqualia. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IFM: IFM er en global investeringsforvalter. 

– FCC: FCC er et foretak med en bred virksomhetsportefølje, kjernevirksomheten inkluderer miljøtjenester og 

vannforvaltning, bygging av store infrastrukturer, sementproduksjon og produksjon av fornybar energi.  

– Aqualia: Aqualia er et heleid datterforetak til FCC. Kjerneaktiviteten inkluderer levering av tjenester for behandling 

av fast og flytende avfall og drikkevann, gjennomføring og bevaring av anleggsarbeider i tilknytning til vann samt 

forvaltning av drikkevannskretsløpet. 

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 272 av 

3.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9030 – IFM/FCC/Aqualia 

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/50/09 

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

(Sak M.9039 – Bain Capital / Vista / Aptean Public Sector / Superion / Tritech) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. 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 L.L.C. (”Bain Capital”, USA) 

– Vista Equity Partners Management LLC (”Vista”, USA) 

– virksomheten innen offentlig sektor til Aptean Parent Company Sarl. (”Aptean Public Sector”, USA), i dag kontrollert 

alene av Vista 

– Superion, LLC (”Superion”, USA), i dag kontrollert alene av Vista 

– TriTech Software Systems, Inc (”TriTech”, USA), i dag kontrollert alene av Bain Capital 

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

3 nr. 4 over Aptean Public Sector, Superion og TriTech. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: privat amerikansk egenkapitalforetak som investerer i foretak over hele verden innen de fleste bransjer, 

herunder informasjonsteknologi, helse, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finans og industri/produksjon. 

– Vista: privat amerikansk egenkapitalforetak med fokus på investeringer i virksomheter innen programvare, data og 

teknologibaserte tjenester.  

– Aptean Public Sector, Superion og TriTech: amerikanske leverandører av programvare til virksomheter.  

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 270 av 

1.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9039 – Bain Capital / Vista / Aptean Public Sector / Superion / Tritech 

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 

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/50/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9047 – Schwarz Gruppe / Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft /  

Tönsmeier Dienstleistung) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Schwarz Zentrale Dienste KG (”SZD”), som tilhører Schwarz-konsernet (Tyskland) 

– Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft GmbH & Co. KG (”KTE”, Tyskland), som tilhører Tönsmeier-konsernet 

– Tönsmeier Dienstleistung GmbH & Co. KG (”TDL”, Tyskland), som tilhører Tönsmeier-konsernet. 

SZD overtar alene kontroll, direkte og indirekte gjennom sitt datterselskap GreenCycle GmbH (”GreenCycle”), i  

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele KTE og TDL, samlet kalt ”Målforetakene”. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SZD: SDZ leverer tjenester som innkjøp, it-tjenester og eiendomsforvaltning i hovedsak til andre foretak i Schwarz-

konsernet, som særlig er aktivt innen detaljhandel med næringsmidler over hele verden gjennom sine avdelinger Lidl 

og Kaufland. GreenCycle, som er et datterforetak eid i sin helhet av SDZ, leverer også tjenester hovedsakelig til andre 

foretak i Schwarz-konsernet, særlig med hensyn til energi- og ressursforvaltning, herunder avfallshåndtering. 

– Målforetakene: KTE er en fullt integrert tjenesteyter innen avfallshåndtering, herunder innsamling, sortering, 

behandling og resirkulering av avfall. TDL driver et anlegg for omgjøring av avfall til energi og leverer et gassbasert 

sluttprodukt. 

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 272 av 

3.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9047 – Schwarz Gruppe / Karl Tönsmeier Entsorgungswirtschaft / Tönsmeier Dienstleistung 

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/50/11 

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


Nr. 50/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9051 – Sheares Healthcare / TPG Growth / AHH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. juli 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sheares Healthcare Group Pte. Ltd. (”Sheares Healthcare”, Singapore), som tilhører Temasek (Singapore) 

– TPG Growth III SF Pte. Ltd. (”TPG Growth”, Singapore), som tilhører TPG (USA) 

– Asia Healthcare Holdings Pte. Ltd. (”AHH”, Singapore), kontrollert av TPG Growth. 

Sheares Healthcare og TPG Growth overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over hele AHH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sheares Healthcare: tilbyr levering av helsetjenester i Asia. Temasek er et globalt investeringsforetak. 

– TPG Growth: en del av TPG, et privat investeringsforetak som forvalter familiefond som investeres i en rekke foretak 

gjennom oppkjøp og restrukturering av foretak. 

– AHH: eier kontrollerende andeler i i) Rhea healthcare Pte. Ltd., som driver et nettverk av tjenestesentre for mor og 

barn i India og ii) Cancer Treatment Services International, som driver et nettverk av pleiefasiliteter i India med fokus 

på kreftsykdommer.  

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 272 av 

3.8.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9051 – Sheares Healthcare / TPG Growth / AHH 

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/50/12 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.8677 – Siemens/Alstom) 

Kommisjonen besluttet 13. juli 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 foretakssammen-

slutningen 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 270 av 1.8.2018. Merknadene sendes til 

Kommisjonen, med referanse M.8677 – Siemens/Alstom, 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 

Innledning av behandling 

(Sak M.8909 – KME/MKM) 

Kommisjonen besluttet 23. juli 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 foretakssammen-

slutningen 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 265 av 27.7.2018. Merknadene sendes til 

Kommisjonen, med referanse M.8909 – KME/MKM, 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/50/13 

2018/EØS/50/14 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Nr. 50/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8660 – Fortum/Uniper) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32018M8660. 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.8678 – ABB / General Electric Industrial Solutions) 

Kommisjonen besluttet 1. 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 32018M8678. 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/50/15 

2018/EØS/50/16 

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.8925 – RWA / ZG / HGD JV) 

Kommisjonen besluttet 20. juli 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 32018M8925. 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.8938 – LG Electronics / ZKW Holding / Mommert Gewerbeimmobilien) 

Kommisjonen besluttet 18. juli 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 32018M8938. 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/50/17 

2018/EØS/50/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 50/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.8.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8980 – Partners Group / Techem) 

Kommisjonen besluttet 20. juli 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 32018M8980. 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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Melding fra Nederland om anvendelse av artikkel 19 nr. 2 i forordning  

(EF) nr. 1008/2008 med hensyn til trafikkfordelingsregler for Schiphol lufthavn  

og Lelystad lufthavn 

I henhold til artikkel 19 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 av  

24. september 2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet(1) mottok Kommisjonen  

12. juli 2018 en melding fra Nederland om et utkast til dekret om fastsettelse av de nederlandske reglene 

for trafikkfordeling mellom Schiphol lufthavn og Lelystad lufthavn. 

De foreslåtte reglene vil, når de er vedtatt og trådt i kraft, fordele trafikken mellom Schiphol lufthavn og 

Lelystad lufthavn på følgende grunnlag: 

– kapasiteten ved Lelystad lufthavn vil reserveres for direkteflyginger som frivillig flyttes fra 

Schiphol, 

– tidsluker som blir tilgjengelige ved Schiphol fordi en direkteflyging er flyttet, må brukes til 

transferflyginger. 

Kort oppsummert er transferflyginger flyginger til bestemmelsessteder som ved Schiphol lufthavn har en 

gjennomsnittlig transferrate på minst 10 %. Direkteflyginger er flyginger til bestemmelsessteder som ved 

Schiphol lufthavn har en gjennomsnittlig transferrate på mindre enn 10 %. 

Bestemmelsessteder som oppfyller disse kriteriene er spesifisert i vedlegg. 

Den fullstendige teksten finnes på følgende nettside: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2018-schiphol-lelystad-distribution-rules_en 

Kommisjonen innbyr berørte parter til å sende inn sine merknader innen 7. september 2018 til: 

Directorate-General for Mobility and Transport (unit E4 internal market and 

airports) 

European Commission 

Kontor: DM24 05/84 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu 

  

(1) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

Følgende oversikter over markedsføringstillatelser for legemidler er offentliggjort: 

fra 1. til 31. mai 2018, i Den europeiske unions tidende (EUT C 229 av 29.6.2018, s. 1 og 12) 

fra 1. til 30. juni 2018, i Den europeiske unions tidende (EUT C 266 av 27.7.2018, s. 1) 

2018/EØS/50/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:266:TOC
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