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Melding fra EFTA-sekretariatet

Vi gjør oppmerksom på at Overvåknings- og domstolsavtalen og dens protokoll 4 er blitt ajourført på 
sekretariatets nettsted: 

http://efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement.aspx

EFTA-ORGANER
KuNNGjØRINGER

 2012/EØS/30/01

http://efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement.aspx
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6285 – Saria/Danish Crown/Daka jV)

1. Kommisjonen mottok 24. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Saria Bio-Industries AG & 
Co. KG (”Saria”, Tyskland), kontrollert av Rethmann-konsernet (Tyskland), indirekte gjennom sitt 
datterselskap Saria Bio-Industries Denmark ApS (”Saria Denmark”, Danmark), og Danish Crown 
A/S (”Danish Crown”, Danmark) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Daka Denmark A/S (”Daka”, Danmark) ved kjøp av aksjer 
i et nystiftet fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Saria: innsamling, bearbeiding og salg av animalske og vegetabilske biprodukter samt 
biprodukter fra landbruket

– Danish Crown: slakting av svin og storfe, kjøttebearbeiding og handel med kjøtt

– Daka: innkjøp, bearbeiding samt salg og disponering av animalske biprodukter

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 158 av 5.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6285 – Saria/
Danish Crown/Daka JV, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

EF-ORGANER
KOMMISjONEN

 2012/EØS/30/02

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6535 – GLORY/Talaris Topco)

1. Kommisjonen mottok 30. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold til 
artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det 
japanske foretaket GLORY Ltd. ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det britiske foretaket Talaris Topco Ltd.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– GLORY Ltd.: utvikling og framstilling av maskiner for pengehåndtering, systemer for 
forvaltning av kontanter, salgsautomater og oppbevaringsbokser med myntinnkast for kunder 
innenfor finans-, detaljhandels- og fritidssektoren

– Talaris Topco Ltd.: utvikling og framstilling av produkter for forvaltning av kontanter og 
levering av tilknyttede tjenester

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 161 av 7.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6535 – GLORY/
Talaris Topco, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/30/03

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6552 – Metso Power Oy/MW Power Oy)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 30. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 og etter henvisning i henhold 
til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der 
det finske foretaket Metso Power Oy (”Metso Power”), som tilhører det finske konsernet Metso, 
ved kjøp av aksjer og verdipapirer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det finske foretaket MW Power Oy (”MW Power”). MW Power kontrolleres 
for tiden i fellesskap av Metso Power og Wärtsilä Finland Oy.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Metso Power: produksjon av store og ekstra store kjelanlegg for biomasse og kjelsystemer for 
papirindustrien

– MW Power: utforming, framstilling, markedsføring og salg av mellomstore og små varme- og 
kraftanlegg med fokus på løsninger for fornybart brensel 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 161 av 7.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6552 – Metso 
Power Oy/MW Power Oy, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/30/04

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6571 – Vitol/Grindrod/Cockett Group)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 29. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Vitol B.V. (”Vitol”, Nederland) 
og Grindrod Limited (”Grindrod”, Sør-Afrika) i fellesskap overtar kontroll i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Cockett Marine Oil Pte Ltd (Singapore) og 
Cockett Marine Oil South Africa (Pty) Ltd (Sør-Afrika) (samlet omtalt som Cockett Group) ved kjøp 
av aksjer i et nystiftet fellesforetak.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vitol: fysisk handel med energiråvarer særlig i tilknytning til olje- og gassektoren 

– Grindrod: frakt på vei, med jernbane, til havs og i luften gjennom integrerte logistikktjenester 
ved bruk av spesialiserte eiendeler og infrastruktur

– Cockett Group: videreforhandling av brennstoffer for skip, såkalt bunkershandel

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 158 av 5.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6571 – Vitol/
Grindrod/Cockett Group, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/30/05

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

(Sak COMP/M.6573 – ForFarmers/Agricola)

1. Kommisjonen mottok 31. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det britiske foretaket ForFarmers 
UK Ltd (”ForFarmers UK”), kontrollert av det nederlandske konsernet ForFarmers Group B.V. 
(”ForFarmers”), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det britiske foretaket Agricola Group Ltd. (”Agricola”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– ForFarmers: produksjon og levering av fôr og andre landbruksvarer, slaktekyllinger og diverse 
landbrukstjenester, levering av råvarer til fôr-, næringsmiddel- og brenselsindustrien gjennom 
sitt datterselskap Cefetra B.V.

– Agricola: holdingselskap for et konsern av selskaper som opererer under varemerket BOCM 
Pauls, og som utøver virksomhet innenfor levering av fôrvarer fortrinnsvis i Storbritannia.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 162 av 8.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6573 
– ForFarmers/Agricola, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/30/06

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

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


7.6.2012 Nr. 30/7EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6584 – Vodafone/Cable & Wireless Worldwide)

1. Kommisjonen mottok 29. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Vodafone Group Plc 
(”Vodafone”) ved kjøp av aksjer overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 
nr. 1 bokstav b) over hele Cable & Wireless Worldwide Plc (”CWW”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vodafone: holdingselskap for et konsern av selskaper som utøver virksomhet innenfor 
mobilnett og tilknyttede telekommunikasjonstjenester. Foretaket har heleide eller kontrollerte 
datterselskaper samt partnernettverk av verdensomspennende mobiloperatører. Enkelte 
Vodafone-drevne selskaper tilbyr også fasttelefon- og bredbåndstjenester.

– CWW: globalt telekommunikasjonsselskap som tilbyr en rekke tale-, data-, verts- og 
IP-baserte tjenester og anvendelser i Storbritannia, Stillehavs-Asia, India, Midtøsten og Afrika, 
kontinental-Europa og Nord-Amerika.

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 158 av 5.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6584 – Vodafone/
Cable & Wireless Worldwide, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

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

 2012/EØS/30/07

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

(Sak COMP/M.6592 – Naxicap/Achares/Pro-Struct/Accent jobs for People)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 25. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det franske foretaket Naxicap Partners 
(”Naxicap”), som tilhører det franske konsernet Banque Populaire Caisse d’Epargne (”BPCE”), og 
de belgiske foretakene Achares NV (”Achares”) og Pro-Struct BVBA (”Pro-Struct”) ved kjøp av 
aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
det belgiske foretaket Accent Jobs for People.

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Naxicap: BPCE-konsernets kapitalforvaltningsselskap, støtter prosjekter innenfor kapitalvekst, 
kapitalomstrukturering, diversifisering av foretaksledelsens kapital samt finansiering av 
foretaksovertakelser og etablering av nye foretak.

– Accent Jobs for People: bemanningsbyrå i sektoren for midlertidige ansettelser i Belgia og 
Nederland. Achares og Pro-Structs eneste næringsvirksomhet er de andelene de eier i Accent 
Jobs for People 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 158 av 5.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6592 – Naxicap/
Achares/Pro-Struct/Accent Jobs for People, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/30/08

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).

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

(Sak COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 31. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaker Audi AG (”Audi”) 
overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det italienske 
foretaket Ducati Motor Holding S.p.A. (”Ducati”). Audi kontrolleres av Volkswagen AG

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Volkswagen AG: utforming, framstilling, levering og distribusjon av biler samt framstilling og 
levering av reservedeler til biler 

– Audi: utforming, framstilling, levering og distribusjon av biler samt framstilling og levering av 
reservedeler til biler

– Ducati: utforming, framstilling, levering og distribusjon av motorsykler samt levering av 
reservedeler og ekstrautstyr

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT  
C 161 av 7.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6593 – Audi/
Ducati Motor Holding, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels

 2012/EØS/30/09

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
(2) EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6606 – Toshiba/IBM’s Retail Stores Solutions Business)

1. Kommisjonen mottok 24. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Toshiba Tec Corporation 
(”Tec”, Japan), kontrollert av Toshiba Corporation (”Toshiba”, Japan) ved kjøp av eiendeler overtar 
kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele IBMs Retail Store 
Solutions-virksomhet (”IBM RSS”, USA).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Tec: framstilling og global markedsføring av produkter og forretningsløsninger innenfor fire 
kjerneområder: i) detaljsalgsløsninger, ii) kontorløsninger, iii) leveringskjedeløsninger og 
iv) skrivehoder til blekkskrivere. Tec inngår i Toshibas forretningsområde for digitalprodukter.

– IBM RSS: utvikling og distribusjon av detaljsalgsløsninger, også systemer for utsalgssteder, 
selvbetjeningssystemer og tilknyttede vedlikeholds- og tekniske støttetjenester. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. 

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 158 av 5.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6606 – Toshiba/
IBM’s Retail Stores Solutions Business, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6612 – Vitol/AtlasInvest/Petroplus Marketing)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 21. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de nederlandske foretakene Vitol 
Holding B.V. (”Vitol”) og Alea Iacta Est B.V. (AtlasInvest”) ved kjøp av aksjer og eiendeler i 
fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 
visse eiendeler som for tiden kontrolleres av det sveitsiske konsernet Petroplus Group (”Petroplus 
Marketing”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Vitol: handel med råvarer og finansielle instrumenter særlig i tilknytning til olje og gass, drift 
av lagringsterminaler og leting etter og utvinning av olje og gass

– AtlasInvest: privat investering, hovedsakelig i konvensjonell olje og gass

– Petroplus Marketing: Cressier-raffineriet (og tilknyttet infrastruktur) sammen med Petroplus’ 
engrosvirksomhet i Sveits

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 160 av 6.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6612 – Vitol/
AtlasInvest/Petroplus Marketing, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels
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(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak COMP/M.6617 – Baycliffe/Trafigura/Blue Ocean)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1. Kommisjonen mottok 29. mai 2012 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Baycliffe Limited (”Baycliffe”, 
Isle of Man) og Trafigura Beheer B.V. (”Trafigura”, Nederland) i fellesskap indirekte overtar kontroll 
i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Blue Ocean Associates Limited 
(”Blue Ocean”, Storbritannia), og Baycliffe har til hensikt å overta enekontroll også i henhold til 
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over to av Blue Oceans datterselskaper, Blue Ocean 
International Limited (”BOIL”) og Blue Ocean Mineralöl GmbH (”BOG”).

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Blue Ocean: blanding, markedsføring og distribusjon av diesel- og bensinprodukter til detalj- 
og forretningskunder samt handel med og markedsføring av petrokjemiske biprodukter

– Baycliffe: investeringsforetak innenfor radiokringkasting, detaljhandel med kaffe og 
næringsmidler, stillingsutlysninger på Internett, katastrofeplaner, luftfartøyutleie og mobil 
telekommunikasjon

– Trafigura: handel med fysiske handelsvarer, innkjøp og handel med råolje, petroleumsprodukter, 
fornybare drivstoffer, ikke-jernholdige konsentrater og foredlete metaller

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks sammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak 
på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten 
fastsatt i kommisjons kunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks-
sammenslutninger etter fusjonsforordningen(2).

4. Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

 Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 
C 158 av 5.6.2012. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6617 – Baycliffe/
Trafigura/Blue Ocean, per faks (faksnr. +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
J-70
B-1049 Brussels
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Statsstøtte – Danmark

Statsstøtte SA.33728 (12/C) (tidl. 11/N) – Finansiering av en ny flerbrukshall i København

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

Kommisjonen har ved brev av 21. mars 2012 underrettet Danmark om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 152 av 30.5.2012, s. 12), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 2 2961242

Merknadene vil bli oversendt Danmark. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 
kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

Statsstøtte – Sverige

Statsstøtte SA.33618 (12/C) (tidl. 11/N) – uppsala Arena

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

Kommisjonen har ved brev av 21. mars 2012 underrettet Sverige om at den har besluttet å innlede 
gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 
hensyn til ovennevnte støtte.

Berørte parter kan sende sine merknader innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet 
ble offentliggjort (EUT C 152 av 30.5.2012, s. 18), til:

European Commission
Directorate-General for Competition
State Aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Faks: +32 2 2961242

Merknadene vil bli oversendt Sverige. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 
kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og 
referanse-/kalkulasjonsrenter for 27 medlemsstater gjeldende fra 1. juni 2012

(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. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 53 av 23.2.2012, s. 11, og EØS-tillegget nr. 26 av 11.5.2012, s. 35 
norsk og s. 36 islandsk.

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL
1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49
1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 3,97 1,49 1,79 1,49 1,76 1,49 1,49
1.5.2011 30.6.2011 1,73 1,73 3,97 1,73 1,79 1,73 1,76 1,73 1,73
1.7.2011 31.7.2011 2,05 2,05 3,97 2,05 1,79 2,05 1,76 2,05 2,05
1.8.2011 31.12.2011 2,05 2,05 3,97 2,05 1,79 2,05 2,07 2,05 2,05
1.1.2012 29.2.2012 2,07 2,07 3,66 2,07 1,72 2,07 1,85 2,07 2,07
1.3.2012 30.4.2012 2,07 2,07 3,66 2,07 1,72 2,07 1,85 2,07 2,07
1.5.2012 31.5.2012 1,67 1,67 3,66 1,67 1,72 1,67 1,85 1,67 1,67
1.6.2012 – 1,67 1,67 2,94 1,67 1,72 1,67 1,57 1,67 1,67

Fra Til ES FI FR HU IE IT LT LU LV
1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49 2,64
1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 1,49 5,61 1,49 1,49 2,56 1,49 2,20
1.5.2011 30.6.2011 1,73 1,73 1,73 5,61 1,73 1,73 2,56 1,73 2,20
1.7.2011 31.7.2011 2,05 2,05 2,05 5,61 2,05 2,05 2,56 2,05 2,20
1.8.2011 31.12.2011 2,05 2,05 2,05 5,61 2,05 2,05 2,56 2,05 2,20
1.1.2012 29.2.2012 2,07 2,07 2,07 6,39 2,07 2,07 2,57 2,07 2,38
1.3.2012 30.4.2012 2,07 2,07 2,07 7,48 2,07 2,07 2,57 2,07 2,78
1.5.2012 31.5.2012 1,67 1,67 1,67 7,48 1,67 1,67 2,57 1,67 2,78
1.6.2012 – 1,67 1,67 1,67 7,48 1,67 1,67 2,57 1,67 2,34

Fra Til MT NL PL PT RO SE SI SK UK
1.1.2011 28.2.2011 1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 1,76 1,49 1,49 1,48
1.3.2011 30.4.2011 1,49 1,49 4,26 1,49 7,18 2,23 1,49 1,49 1,48
1.5.2011 30.6.2011 1,73 1,73 4,26 1,73 7,18 2,65 1,73 1,73 1,48
1.7.2011 31.7.2011 2,05 2,05 4,26 2,05 7,18 2,65 2,05 2,05 1,48
1.8.2011 31.12.2011 2,05 2,05 4,26 2,05 7,18 2,65 2,05 2,05 1,48
1.1.2012 29.2.2012 2,07 2,07 4,91 2,07 6,85 2,76 2,07 2,07 1,74
1.3.2012 30.4.2012 2,07 2,07 4,91 2,07 6,85 2,76 2,07 2,07 1,74
1.5.2012 31.5.2012 1,67 1,67 4,91 1,67 6,85 2,76 1,67 1,67 1,74
1.6.2012 – 1,67 1,67 4,91 1,67 5,58 2,76 1,67 1,67 1,74
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Melding fra den danske regjering om invitasjon til å søke om tillatelser til å drive 
leting etter og utvinning av hydrokarboner i et område av Nordsjøen

Med henvisning til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 
1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 
meddeles det herved at det i henhold til § 12 nr. 1 bokstav b) i lov om bruk av dansk grunn (jf. lov nr. 960 
av 13. september 2011) kan søkes om tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner i 
et område av Nordsjøen, avgrenset av følgende koordinater (geografiske koordinater basert på ED50): 

Punkt 1: 56 grader 32 minutter 00 sekunder nordlig bredde, 05 grader 07 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 2: 56 grader 33 minutter 50 sekunder nordlig bredde, 05 grader 12 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 3: 56 grader 37 minutter 00 sekunder nordlig bredde, 05 grader 15 minutter 30 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 4: 56 grader 36 minutter 30 sekunder nordlig bredde, 05 grader 16 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 5: 56 grader 37 minutter 15 sekunder nordlig bredde, 05 grader 20 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 6: 56 grader 39 minutter 30 sekunder nordlig bredde, 05 grader 22 minutter 30 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 7: 56 grader 41 minutter 30 sekunder nordlig bredde, 05 grader 27 minutter 30 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 8: 56 grader 42 minutter 30 sekunder nordlig bredde, 05 grader 26 minutter 30 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 9: 56 grader 42 minutter 30 sekunder nordlig bredde, 05 grader 24 minutter 6,902537 sekunder 
østlig lengde

Punkt 10: 56 grader 45 minutter 54,33804 sekunder nordlig bredde, 05 grader 35 minutter 00 sekunder 
østlig lengde 

Punkt 11: 56 grader 45 minutter 50 sekunder nordlig bredde, 05 grader 35 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 12: 56 grader 40 minutter 50 sekunder nordlig bredde, 05 grader 39 minutter 45 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 13: 56 grader 33 minutter 50 sekunder nordlig bredde, 05 grader 18 minutter 15 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 14: 56 grader 31 minutter 30 sekunder nordlig bredde, 05 grader 18 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 15: 56 grader 29 minutter 00 sekunder nordlig bredde, 05 grader 10 minutter 15 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 1: 56 grader 32 minutter 00 sekunder nordlig bredde, 05 grader 07 minutter 00 sekunder østlig 
lengde 

Punkt 9 er skjæringspunktet mellom 56 grader 42 minutter 30 sekunder nordlig bredde og grensen mellom 
Danmark og Norge. Punkt 10 er skjæringspunktet mellom 05 grader 35 minutter 00 sekunder østlig 
lengde og grensen mellom Danmark og Norge. Punkt 9 og punkt 10 avgrenses av grensen mellom Norge 
og Danmark. For øvrig avgrenses området, når det er mulig, ved å forbinde koordinatene i ovennevnte 
rekkefølge av bredde- eller lengdegrader. I andre tilfeller benyttes kompasslinjer.

Bestemmelser og kriterier i betydningen av artikkel 5 nr. 1 i direktiv 94/22/EF (jf. lov nr. 960 av 
13. september 2011 om bruk av dansk grunn) ble kunngjort 4. april 2012 i dansk lovtidende nr. 67 under 
diverse meldinger og anbudsinnbydelser. 

Søknader skal innsendes senest 13 uker etter at denne meldingen er offentliggjort (1.6.2012) i Den 
europeiske unions tidende til følgende adresse (der også ytterligere opplysninger basert på direktiv  
94/22/EF kan fås): 
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Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
Energistyrelsen
Amaliegade 44
DK-1256 København K 

Tlf.: +45 33 92 67 00 
Faks: +45 33 11 47 43 
E-post: ens@ens.dk 
Nettsted: http://www.ens.dk 

Søknader innsendt etter denne fristen vil ikke bli tatt i betraktning. Tillatelser meddeles normalt innen seks 
måneder etter at søknadsfristen har utløpt.

ens@ens.dk
http://www.ens.dk



