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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8947 – Nidec / Whirlpool (Embraco Business)) 

1.  Kommisjonen mottok 8. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Nidec Corporation (”Nidec”) (Japan) 

– Embraco (Brasil), kontrollert av Whirlpool Corporation (USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nidec: produksjon og salg av motorer, kompressorer til bruk i kjøleapparater, drivverk, løsninger for elektrisitets-

produksjon, maskiner, elektroniske og optiske komponenter og andre produkter. 

– Embraco: produksjon og salg av kompressorer til bruk i kjøleapparater. 

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 374 av 

16.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8947 – Nidec / Whirlpool (Embraco 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/68/01 

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

(Sak M.8951 – Suzano Papel e Celulose / Fibria Celulose) 

1.  Kommisjonen mottok 9. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Suzano Papel e Celulose S.A. (”Suzano”, Brasil) 

– Fibria Celulose S.A. (”Fibria”, Brasil) 

Suzano overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Fibria. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Suzano: produksjon av tremasse og papirprodukter. Tremassen brukes til å produsere ulike papirkvaliteter som brukes 

til emballasje, trykk- og skrivepapir, spesialpapir og silkepapir. Suzanos portefølje av papirprodukter omfatter 

bestrøket og ubestrøket trykk- og skrivepapir samt papp og silkepapir. Suzano produserer også cellestoff (”fluff 

pulp”) i små volumer. Suzanos produksjonsanlegg ligger i Brasil, og produktene eksporteres til hele verden. 

– Fibria: produksjon av tremasse. Tremassen brukes til å produsere ulike papirkvaliteter som brukes til emballasje, 

trykk- og skrivepapir, spesialpapir og silkepapir. Foretakets industrianlegg ligger i Brasil, og tremassen eksporteres til 

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 374 av 

16.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8951 – Suzano Papel e Celulose / Fibria Celulose 

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/68/02 

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

(Sak M.9050 – Hammerson/M&G/Highcross) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hammerson plc (”Hammerson”, Det forente kongerike) 

– M&G Limited (”M&G”, Det forente kongerike), som tilhører Prudential plc (”Prudential”, Det forente kongerike) 

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

3 nr. 4 over hele kjøpesenteret Highcross i Leicester (Det forente kongerike), som nå kontrolleres av Hammerson. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hammerson: utvikling av næringseiendom og forvaltning av detaljhandelseiendom i Europa. Foretakets portefølje 

omfatter investeringer i ledende kjøpesentre i Det forente kongerike, Irland og Frankrike, detaljhandelsparker i Det 

forente kongerike og ledende detaljsalgssteder over hele Europa. 

– M&G: heleid indirekte datterselskap av Prudential, et internasjonalt finanstjenestekonsern. Prudential investerer blant 

annet i eiendom på vegne av sine klienter, hovedsakelig gjennom varemerket M&G Real Estate.  

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 377 av 

18.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9050 – Hammerson/M&G/Highcross 

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/68/03 

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

(Sak M.9091 – SNAM / SGI / Sardinia Newco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SNAM S.p.A. (”SNAM”, Italia), kontrollert av Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (Italia) 

– Società Gasdotti Italia S.p.A. (”SGI”, Italia), i fellesskap kontrollert av Macquarie Group (Australia) og Swiss Life 

Group (Sveits) 

– Sardinia Newco (Italia) 

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

over hele Sardinia Newco. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SNAM: utvikling og forvaltning av gassinfrastrukturer i Italia og andre europeiske land. 

– SGI: overføring av naturgass i Italia. Macquarie Group er en global leverandør av tjenester innen bank, finans, 

rådgivning, investering og fondsforvaltning. Swiss Life Group har virksomhet innen forsikring og kapitalforvaltning. 

– Sardinia Newco: nystiftet fellesforetak som skal bygge og drive en overføringsrørledning for naturgass på Sardinia. 

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 372 av 

15.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9091 – SNAM / SGI / Sardinia Newco 

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/68/04 

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

(Sak M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Skoobe GmbH (”Skoobe”, Tyskland) 

– Klio GmbH (”Klio”, Tyskland) 

– Georg von Holtzbrinck GmbH & Co. KG (”Holtzbrinck”, Tyskland) 

– Verlagsgruppe Random House GmbH (”Random House”, Tyskland), kontrollert av Bertelsmann SE & Co KGaA 

(”Bertelsmann”, Tyskland) 

– Arvato CRM Solutions GmbH (”Arvato”, Tyskland), også kontrollert av Bertelsmann 

Klio, Holtzbrinck, Random House og Arvato overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Skoobe. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Skoobe: tilbyr midlertidig leie av e-bøker via sin nettplattform www.skoobe.de og sin egen app. 

– Klio: driver detaljhandel med bøker via sitt datterselskap Thalia Bücher GmbH. 

– Holtzbrinck: internasjonalt medieforetak med hovedkontor i Stuttgart som er aktivt i forlagsbransjen og innen 

utdanning og vitenskap, aviser og tidsskrifter samt elektroniske medier og tjenester. 

– Random House: tysk forlagshus i Bertelsmann-konsernet som er aktivt innen skjønn- og faglitteratur, barne- og 

ungdomslitteratur, lydbøker og e-bøker. Random House kontrolleres av Bertelsmann, som er et internasjonalt medie-, 

tjeneste- og utdanningsforetak med virksomhet i 50 land innen TV, radio, bok- og avisutgivelser, musikkproduksjon 

samt andre medie- og kommunikasjonstjenester. 

– Arvato er et internasjonalt tjenesteforetak i Bertelsmann-konsernet som tilbyr diverse tekniske tjenester, blant annet 

på områdene logistikk, kundeservice og kundebehandling, finansielle tjenester og IT-løsninger. 

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 375 av 

17.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe 

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/68/05 

http://www.skoobe.de/
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9144 – Michael Kors / Gianni Versace) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Michael Kors Holdings Limited (”MKHL”, USA) 

– Gianni Versace SpA (”Versace”, Italia) 

MKHL overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Versace. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MKHL: design, utvikling, produksjon, distribusjon, engros- og detaljsalg samt lisensiering av luksusvarer av merkene 

Michael Kors og Jimmy Choo over hele verden, for eksempel luksustilbehør, -fottøy og -klær. 

– Versace: design, utvikling, produksjon, distribusjon, engros- og detaljsalg samt lisensiering av luksusvarer av merket 

Versace over hele verden, for eksempel luksustilbehør, -fottøy og -klær. 

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 378 av 

19.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9144 – Michael Kors / Gianni Versace 

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/68/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8765 – Lenovo/Fujitsu/FCCL) 

Kommisjonen besluttet 16. april 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 32018M8765. 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.8770 – Prysmian / General Cable) 

Kommisjonen besluttet 8. mai 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 32018M8770. 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/68/07 

2018/EØS/68/08 

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.8828 – Gauselmann / NOVOMATIC / Spielbank Bad Neuenahr / Spielbank Mainz JV) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32018M8828. 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.8869 – Ryanair/LaudaMotion) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32018M8869. 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/68/09 

2018/EØS/68/10 

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

(Sak M.8952 – STEAG / Siemens / JV STEAG GuD) 

Kommisjonen besluttet 21. september 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 32018M8952. 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.8974 – Procter & Gamble / Merck Consumer Healthcare Business) 

Kommisjonen besluttet 27. august 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 32018M8974. 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/68/11 

2018/EØS/68/12 

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

(Sak M.8991 – Alphabet/ResMed/JV) 

Kommisjonen besluttet 1. oktober 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 32018M8991. 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.8995 – Magna/Olsa) 

Kommisjonen besluttet 28. september 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 32018M8995. 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/68/13 

2018/EØS/68/14 

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.9063 – Synnex/Convergys) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32018M9063. 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.9081 – Cinven / Generali Lebensversicherung) 

Kommisjonen besluttet 1. oktober 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 32018M9081. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9101 – ExxonMobil / Qatar Petroleum / ExxonMobil Exploration Argentina /  

Mobil Argentina) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32018M9101. 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.9111 – Bregal Unternehmerkapital / trendtours Touristik) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32018M9111. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9114 – KKR / TPG Asia / KMK / Square Peg / PropertyGuru) 

Kommisjonen besluttet 28. september 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 32018M9114. 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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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  

fra 1. november 2018 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 327 av 17.9.2018, s. 13, og EØS-tillegget nr. 62 av 20.9.2018, 

s. 21. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.11.2018 – -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,21 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,37 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,49 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.11.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,56 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.10.2018 31.10.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 

1.11.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 

 

2018/EØS/68/20 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Sammendrag av Europakommisjonens beslutninger om tillatelse til  

markedsføring for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV  

til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Trikloretylen 

EF-nr. 201-167-4 

CAS-nr. 79-01-6 

K (2018) 5057 10. august 2018 REACH/18/9/0 

REACH/18/9/1 

REACH/18/9/2 

REACH/18/9/3 

REACH/18/9/4 

EUT C 290 av 

17.8.2018, s. 4 

Beslutningen finnes på Europakommisjonens nettsted:  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2018/EØS/68/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.290.01.0004.01.ENG
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm

	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8947 – Nidec / Whirlpool (Embraco Business))
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8951 – Suzano Papel e Celulose / Fibria Celulose)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9050 – Hammerson/M&G/Highcross) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9091 – SNAM / SGI / Sardinia Newco) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9144 – Michael Kors / Gianni Versace) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8765 – Lenovo/Fujitsu/FCCL)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8770 – Prysmian / General Cable)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8828 – Gauselmann / NOVOMATIC / Spielbank Bad Neuenahr / Spielbank Mainz JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8869 – Ryanair/LaudaMotion)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8952 – STEAG / Siemens / JV STEAG GuD)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8974 – Procter & Gamble / Merck Consumer Healthcare Business)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8991 – Alphabet/ResMed/JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8995 – Magna/Olsa)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9063 – Synnex/Convergys)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9081 – Cinven / Generali Lebensversicherung)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9101 – ExxonMobil / Qatar Petroleum / ExxonMobil Exploration Argentina /  Mobil Argentina)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9111 – Bregal Unternehmerkapital / trendtours Touristik)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.9114 – KKR / TPG Asia / KMK / Square Peg / PropertyGuru)
	Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  fra 1. november 2018
	Sammendrag av Europakommisjonens beslutninger om tillatelse til  markedsføring for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV  til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  vurdering og godkjenning av...



