NORSK utgave

EØS-tillegget
til Den europeiske
unions tidende

I

EØS-ORGANER

1.

EØS-komiteen

II

EFTA-ORGANER

1.

EFTA-statenes faste komité

2.

EFTAs overvåkningsorgan

3.

EFTA-domstolen

III

EU-ORGANER

1.

Kommisjonen

ISSN 1022-9310

Nr. 20
22. årgang
9.4.2015

2015/EØS/20/01		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7444 – Constellation Hotels
Holding Limited S.C.A./InterContinental Hotels Group/InterContinental Paris
Le Grand Hotel) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  . . . . . . . . .

1

2015/EØS/20/02		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7568 – M1 Fashion/
LVMH/Pepe Jeans Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .

2

2015/EØS/20/03		
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (M.7590 – Berkshire Hathaway/
Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft) Sak som kan bli behandlet etter
forenklet framgangsmåte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

9.4.2015

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 20/1

EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2015/EØS/20/01

(Sak M.7444 – Constellation Hotels Holding Limited S.C.A./InterContinental Hotels
Group/InterContinental Paris Le Grand Hotel)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 25. mars 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Constellation Hotels
Holdings Ltd S.C.A. (”Constellation”, Luxembourg) og InterContinental Hotels Group (”IHG”, Det
forente kongerike) ved kjøp av aksjer og driftskontrakt i fellesskap overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket InterContinental Paris Le Grand
Hotel (”Le Grand Hotel”, Frankrike).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Constellation: kjøper og eier hoteller og eiendommer.

–

IHG: forvalter, driver på franchisebasis og eier hoteller globalt.

–

Le Grand Hotel: et firestjerners hotell i Paris, Frankrike.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
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 framgangs
måten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse
foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4.

Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 112 av 2.4.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7444 – Constellation
Hotels Holding Limited S.C.A./InterContinental Hotels Group/InterContinental Paris Le Grand
Hotel, 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
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2015/EØS/20/02

(Sak M.7568 – M1 Fashion/LVMH/Pepe Jeans Group)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 27. mars 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket L Capital Asia 2 Pte. Limited
(”L Capital Asia”, Singapore), kontrollert av LVMH Moët Hennesy – Louis Vuitton S.A. (”LVMH”,
Frankrike), og foretaket M1 Fashion Limited (”M1 Fashion”, De britiske jomfruøyene) ved kjøp av
aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
hele foretaket Pepe Jeans S.L. (”Pepe Jeans Group”, Spania).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

LVMH: produksjon og salg av luksusartikler (vin og brennevin, mote og skinnvarer herunder
tilbehør, parfymer og kosmetikk, klokker og smykker, selektiv detaljhandel samt luksusyacht
industrien). LVMH er kontrollert av Groupe Arnault som også kontrollerer Christian Dior
Couture.

–

M1 Fashion: investerer i ulike økonomiske sektorer herunder luksusmoteartikler og skinnvarer
under merkenavnet Façonnable.

–

Pepe Jeans Group: salg av luksusmoteartikler under merkenavnet Hackett og salg av jeansmote
under navnet Pepe Jeans.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
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 framgangs
måten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse
foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4.

Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 114 av 9.4.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7568 – M1 Fashion/
LVMH/Pepe Jeans Group, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.
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2015/EØS/20/03

(Sak M.7590 – Berkshire Hathaway/Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 25. mars 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Berkshire Hathaway Inc.
(USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav
b) over hele foretaket Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft mbH (Tyskland).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Berkshire Hathaway Inc.: holdingforetak som eier flere datterforetak med virksomhet innen
en rekke områder, herunder eiendoms- og ulykkesforsikring, jernbanetransport, allmennyttige
tjenester og energi, finans, produksjon, tjenester og detaljhandel. Berkshire Hathaway Inc. eier
også Brooks Sports Inc, som har virksomhet innen design og grossistsalg av funksjonelle løpesko
og Fruit of the Loom, Inc., som produserer basisklær, herunder sports- og fritidsklær.

–

Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft mbH: leverer motorsykkelklær, reservedeler til
motorsykler og andre tilknyttede produkter.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen
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 framgangs
måten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse
foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.(2)

4.

Kommisjonen innbyr berørt tredjemann 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 111 av 1.4.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7590 – Berkshire
Hathaway/Detlev Louis Motorrad Vertriebsgesellschaft, 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
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5.

