
 

 

N
O

R
S

K
 u

tg
a

v
e 

 

EØS-tillegget 
til Den europeiske 
unions tidende 

ISSN 1022-9310 

Nr. 82 

25. årgang 

6.12.2018 

 

 I EØS-ORGANER  

 1. EØS-komiteen  

 II EFTA-ORGANER  

 1. EFTA-statenes faste komité  

 2. EFTAs overvåkingsorgan  

 3. EFTA-domstolen  

2018/EØS/82/01  Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt 13. juli 2018 av 

Fürstliches Landgericht i saken C mot Concordia Schweizerische Kranken- und Unfall-

versicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein (Sak E-2/18)  ..........................................  1 

 III EU-ORGANER  

 1. Kommisjonen  

2018/EØS/82/02  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) – 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ....................................................  2 

2018/EØS/82/03  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9149 – Apollo Management / 

Aspen Insurance Holdings) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .....  3 

2018/EØS/82/04  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9150 – China Reinsurance 

Group Corporation / Chaucer) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 4 

2018/EØS/82/05  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9154 – DV4 / ABP / OMERS / 

QIA / Real Estate JV) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .............  5 

2018/EØS/82/06  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9213 – OYAK / Cimpor 

Portugal) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .................................  6 

2018/EØS/82/07  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9215 – Sumitomo Corporation / 

Toyota Motor Corporation / Kinto Corporation) – Sak som kan bli behandlet etter 

forenklet framgangsmåte .......................................................................................................  7 

2018/EØS/82/08  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9216 – Sumitomo Corporation / 

Toyota Motor Corporation / Mobilots Corporation) – Sak som kan bli behandlet etter 

forenklet framgangsmåte .......................................................................................................  8 



 

 

2018/EØS/82/09  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ....................................................  9 

2018/EØS/82/10  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9225 – MML Capital Partners / 

Macquarie Group / Peggy Holdco) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet 

framgangsmåte  ......................................................................................................................  10 

2018/EØS/82/11  Innledning av behandling (Sak M.8947 – Nidec / Whirlpool (Embraco Business))  .............  11 

2018/EØS/82/12  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.8689 – Rubis / Phillips 66 / Zeller & Cie)  ................................................................  12 

2018/EØS/82/13  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.8994 – Microsoft/GitHub)  ........................................................................................  12 

2018/EØS/82/14  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9088 – Fricke Holding / Jungheinrich / JV)  .............................................................  13 

2018/EØS/82/15  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe)  .......................................................  13 

2018/EØS/82/16  Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler  ........................  14 



6.12.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 82/1 

 

 

6
.1

2
.2

0
1
8

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 8

2
/1

 

EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

13. juli 2018 av Fürstliches Landgericht i saken C mot Concordia Schweizerische  

Kranken- und Unfallversicherung AG, Landesvertretung Liechtenstein 

(Sak E-2/18) 

Fürstliches Landgericht (Den fyrstelige rett i Liechtenstein) har ved brev av 13. juli 2018 rettet en 

anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 17. juli 2018, om en rådgivende uttalelse 

i saken C mot Concordia Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, med følgende spørsmål: 

1.  Fastsetter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering 

av trygdeordninger bare en minsteramme som må overholdes for å hindre konkurransevridning, eller 

er reglene i nevnte forordning tvingende i den grad at de også berører og begrenser ytelsesfor-

pliktelser som etter forsikringsavtalen gjelder i hele verden? Får europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger anvendelse på trygdeord-

ninger som bare forplikter arbeidstakere til å dokumentere at de har fullgod sykeforsikring, men som 

tillater dem, gjennom kontraktsfrihet, å velge mellom flere forskjellige, privatrettslig regulerte 

forsikringsgivere, og som bare krever bevis for at det er inngått en egnet forsikringsavtale? 

2. a) Er en forsikringstaker på grunn av gyldigheten av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger pålagt å framlegge fakturaer 

som dekkes av den forsikringsavtale som er inngått innenfor rammen av den lovfestede sykefor-

sikringsordning, for trygdeinstitusjonen på sitt bosted, slik at trygdeinstitusjonen i den medlems-

stat som er ansvarlig for utbetaling av pensjonen, først kan bli gjort betalingspliktig når institu-

sjonen på forsikringstakerens bosted har nektet å betale, eller kan forsikringstakeren uansett 

påberope seg sine rettigheter etter forsikringsavtalen? 

 b) Dersom det etter bokstav a) ikke er mulig for forsikringstakeren å påberope seg forsikrings-

avtalen: 

 Er dette også tilfelle dersom forsikringsavtalen er inngått innenfor rammen av den lovfestede 

forsikringsplikt, men den avtalefestede forsikring går utover det lovfestede minstekrav, og 

dermed delvis er inngått ”frivillig”? 

3. Dersom forsikringstakere i samsvar med spørsmål 2 er forpliktet til først å framlegge fakturaer for 

institusjonen i sin bostedsstat: 

a) Gjelder dette også for en forsikret person som allerede i flere år har mottatt ytelser i samsvar med 

avtaleforholdet, eller er trygdeordningens henvisning til europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger i strid med prinsippet 

om god tro? 

b) Har en trygdeordning rett til, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 883/2004 av 29. april 2004 om koordinering av trygdeordninger, å fremme tilbakebetalings-

krav mot en forsikret person fordi ordningen tidligere har ytt forsikringsdekning utover nivået 

fastsatt i forordningen, det vil si har betalt ytelser som det etter nevnte forordnings regler ikke er 

nødvendig å betale, eller strider det mot prinsippet om god tro å fremme tilbakebetalingskrav? 

c) Sett i lys av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om 

koordinering av trygdeordninger, medfører det faktum at trygdeordningen tidligere har utbetalt 

ytelser uten at det er framlagt fakturaer via trygdeinstitusjonen på bostedet, at forsikringstakeren 

har rett til også i framtiden å motta ytelser uten at det er nødvendig å framlegge fakturaer via 

trygdeinstitusjonen på bostedet? 

2018/EØS/82/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bolloré Africa Logistics (Frankrike), som tilhører Bolloré Group 

– APM Terminals BV (”APMT”, Danmark), kontrollert av A.P. Møller-Mærsk A/S (”APMM”) 

– Côte d'Ivoire Terminal (”CIT”, Elfenbenskysten) 

Bolloré Africa Logistics og APMT overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over CIT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bolloré Africa Logistics: logistikktjenester, herunder spedisjon, tollklarering og lagring samt drift og forvaltning av 

havneterminaler og jernbane. 

– APMT: drift av containerterminaler. 

– CIT: utvikling og drift av en ny terminal for havgående fartøyer i Abidjan havn i Elfenbenskysten, beregnet på å 

håndtere store havgående fartøyer og en omlastingssentral. 

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 439 av 

6.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8747 – Bolloré/APMM/CIT 

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/82/02 

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

(Sak M.9149 – Apollo Management / Aspen Insurance Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Management L.P. (”Apollo”, USA) 

– Aspen Insurance Holdings Limited (”Aspen”, Bermuda) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: verdensomspennende investeringsfond som har eierandeler i foretak i en rekke sektorer. 

– Aspen: verdensomspennende leverandør av forsikrings- og gjenforsikringstjenester. 

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 437 av 

4.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9149 – Apollo Management / Aspen Insurance Holdings 

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/82/03 

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

(Sak M.9150 – China Reinsurance Group Corporation / Chaucer) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– China Reinsurance (Group) Corporation (”China Re”, Kina), kontrollert av China Investment Corporation ("CIC", 

Kina) 

– Chaucer (”Chaucer”, Det forente kongerike), som omfatter The Hanover Insurance International Holdings Limited 

(”HIIH”), Chaucer Insurance Company Designated Activity Company (”CICDAC”) og Hanover Australia Holdco 

Pty Ltd (”HAH”), som alle er kontrollert av The Hanover Insurance Group, Inc (”THG”, USA) 

China Re overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Chaucer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– China Re: hovedsakelig aktiv globalt innen eiendoms- og ulykkesgjenforsikring, livs- og helsegjenforsikring, primær 

eiendoms- og ulykkesforsikring og aktivaforvaltning. I EØS fokuserer China Re på levering av gjenforsikring, 

skadeforsikring og aktivaforvaltning. 

– Chaucer: er aktiv globalt innen leveringen av gjenforsikring, skadeforsikring og spesialforsikring. 

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 432 av 

30.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9150 – China Reinsurance Group Corporation / Chaucer 

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/82/04 

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

(Sak M.9154 – DV4 / ABP / OMERS / QIA / Real Estate JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DV4 Limited (”DV4”, De britiske jomfruøyer) 

– Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool (”APG”, Nederland) 

– Oxford Jersey Holding Company Limited (”Oxford”, Jersey) 

– Qatari Diar Real Estate Investment Company Q.P.S.C. (”QDREIC”, Qatar) 

Oxford, DV4, APG og QDREIC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over et eksisterende fellesforetak som eier, utvikler, driver og tilbyr utleieboliger i Middlewood Locks i 

Manchester (Det forente kongerike).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DV4: eiendomsinvesteringsfond. 

– APG: depositar for et investeringsfond hvis reell eier i siste instans er Stichting Pensioenfonds ABP, en pensjons-

forvaltningsorganisator som har spesialisert seg på kollektive pensjoner i offentlig sektor. 

– Oxford: en del av konsernet OMERS Administration Corporation (”OMERS”). OMERS er administrator for Ontario 

Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan i Canada og formuesforvalter for pensjonsfondene. 

OMERS forvalter en mangfoldig portefølje av aksjer og obligasjoner samt investeringer i fast eiendom, kapital og 

infrastruktur. 

– QDREIC: foretak som driver med eiendomsinvestering og -utvikling, heleid av Quatars statlige investeringsfond. 

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 435 av 

3.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9154 – DV4 / ABP / OMERS / QIA / Real Estate 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/82/05 

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

(Sak M.9213 – OYAK / Cimpor Portugal) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ordu Yardimlaşma Kurumu (”OYAK”) 

– Cimpor Portugal, sgps, s.a. (”Cimpor Portugal”) 

OYAK overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cimpor Portugal 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OYAK: pensjonsfond i Tyrkia med datterforetak som har virksomhet i en lang rekke næringer som gruvedrift, 

metallurgi, sement, betong, papir, energi, kjemikalier, finansielle tjenester, kjøretøy og logistikk. 

– Cimpor Portugal: sementprodusent i Portugal som også har interesser i Kapp Verde. Er også aktiv i produksjonen og 

markedsføringen av sement, betong, aggregater og mørtel.  

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 435 av 

3.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9213 – OYAK / Cimpor Portugal 

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 L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2018/EØS/82/06 

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

(Sak M.9215 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Kinto Corporation) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo Corporation (Japan) 

– Toyota Motor Corporation (Japan) 

– Kinto Corporation (Japan) 

Sumitomo Corporation og Toyota Motor Corporation overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Kinto Corporation, et nystiftet fellesforetak (”JV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og innskudd av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo Corporation: et handels- og investeringsselskap med virksomhet innen leasing av biler, handel med 

metallprodukter, transport, medier og mineralressurser, energi, kjemikalier og elektronikk.  

– Toyota Motor Corporation: et selskap aktivt innen produksjon, salg, leasing og reparasjon av motorvogner, skip, 

luftfartøyer og annet transportutstyr samt innen salg av materialhåndteringsutstyr. 

– JV: levering av mobilitetstjenester, herunder leasingtjenester, i Japan. 

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 437 av 

4.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9215 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Kinto Corporation  

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9216 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Mobilots Corporation) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo Corporation (Japan) 

– Toyota Motor Corporation (Japan) 

– Mobilots Corporation (Japan)  

Sumitomo Corporation og Toyota Motor Corporation overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Mobilots Corporation, et nystiftet fellesforetak (”JV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og innskudd av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo Corporation: et handels- og investeringsselskap med virksomhet innen leasing av biler, handel med metall-

produkter, transport, medier og mineralressurser, energi, kjemikalier og elektronikk.  

– Toyota Motor Corporation: et selskap aktivt innen produksjon, salg, leasing og reparasjon av motorvogner, skip, 

luftfartøyer og annet transportutstyr samt innen salg av materialhåndteringsutstyr. 

– JV: levering av finansieringstjenester for kommersielle kjøretøyer i Japan. 

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 437 av 

4.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9216 – Sumitomo Corporation / Toyota Motor Corporation / Mobilots Corporation  

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/82/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ivanhoé Cambridge (”Ivanhoé”, Canada) 

– Oxford Properties (”Oxford”, Canada) 

Ivanhoé og Oxford vil i fellesskap overta kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over IDI Logistics (USA), et datterselskap til Ivanhoe, aktivt i USA innen investering og utvikling av industrielle 

logistikkeiendommer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ivanhoé: en global eiendomsinvestor og datterforetak av den kanadiske pensjonsforvalteren Caisse de dépôt et 

placement du Québec, som innehar rundt 93 % av ordinær aksjekapital og utøver enekontroll over Ivanhoé. 

– Oxford: en del av OMERS Group (som definert nedenfor). OMERS Administration Corporation (”OMERS”) er 

administrator for Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan og forvalter for pensjons-

fondene. OMERS forvalter en mangfoldig portefølje av aksjer og obligasjoner samt investeringer i fast eiendom, 

kapital og infrastruktur (samlet kalt ”OMERS Group”). OMERS' primære investeringsforvaltere er Borealis 

Infrastructure, OMERS Private Equity, OMERS Strategic Investments og Oxford Properties. 

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 432 av 

30.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9222 – Ivanhoé/Oxford/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/82/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9225 – MML Capital Partners / Macquarie Group / Peggy Holdco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie European Investment Holdings Limited, som tilhører Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) 

– MML Capital Partners Fund VI GP Ltd., som tilhører MML UK Partners LLP (”MML”, Det forente kongerike) 

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

nr. 4 over Peggy Holdco Limited, Macquaries datterforetak som eier ParkingEye Limited (Det forente kongerike), et 

parkeringsforetak.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester, rådgivnings, investerings- og fondsforvaltnings-

tjenester. 

– MML: privat egenkapitalforetak.  

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 439 av 

6.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9225 – MML Capital Partners / Macquarie Group / Peggy Holdco 

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/82/10 
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Innledning av behandling 

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

Kommisjonen besluttet 28. november 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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 437 av 4.12.2018. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.8947 – Nidec / Whirlpool (Embraco Business), per faks  

(+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til 

følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2018/EØS/82/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8689 – Rubis / Phillips 66 / Zeller & Cie) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8689. 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.8994 – Microsoft/GitHub) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32018M8994. 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.9088 – Fricke Holding / Jungheinrich / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. november 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 32018M9088. 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.9125 – Klio/Bertelsmann/Holtzbrinck/Skoobe) 

Kommisjonen besluttet 15. november 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 32018M9125. 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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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

Oversikter over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. januar til 30. september 2018 

og fra 1. oktober til 31. oktober 2018 er nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 433 av 

30.11.2018, s. 1 og 6). 

2018/EØS/82/16 
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