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Nr. 28/1

EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2016/EØS/28/01

(Sak M.7786 – VISA Inc./VISA Europe)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 10. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Visa Inc (USA) ved kjøp
av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele
foretaket Visa Europe Limited (”Visa Europe”, England og Wales).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Visa Inc.: forvalter et betalingssystem under varemerket VISA og en rekke tilknyttede tjenester
over hele verden, det såkalte Visa Europe-området.

–

Visa Europe: forvalter et betalingssystem under varemerket VISA i Visa Europe-området, som
omfatter alle EØS-medlemsstatene, Sveits, Tyrkia, Israel og enkelte andre nabostater.

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 framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter 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 180 av 19.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7786 – VISA Inc./VISA
Europe, 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 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

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

Nr. 28/2

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

19.5.2016

2016/EØS/28/02

Sak M.7944 – Crédit Mutuel/GE Capital’s factoring and equipment financing
businesses in France and Germany
1.

Kommisjonen mottok 4. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Banque Fédérative du Crédit
Mutuel (”Crédit Mutuel”, Frankrike) ved kjøp av aksjer og aktiva overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over General Electric Groups virksomhet innen
fakturakreditter og finansiering av utstyr i Frankrike og Tyskland (”Målforetakene”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Crédit Mutuel: et fransk bank- og forsikringskonsern med kjernevirksomhet innen banktjenester
til bedrifter og privatpersoner samt livs- og skadeforsikring. Aktivitetene som er relevante for
den foreslåtte transaksjonen involverer fakturakreditter og finansiering av utstyr for kunder i
Frankrike og Tyskland. Disse forvaltes av følgende hovedenheter: CM-CIC Factor, som har
virksomhet innen faktureringstjenester, og CM-CIC Bail, Arkea Crédit Bail og Bail Actea, som
alle er aktive innen finansiering av utstyr, herunder leasing.

–

Målforetakene i Frankrike er: GE Factofrance SAS (som kontrollerer GE Capital Equipement
Finance SA, Cofacrédit SA, Factor Soft SAS, og SACER SARL) og Titrifact Notes.
Målforetakene i Tyskland er: Heller GmbH (som har virksomhet gjennom GE Capital Factoring
GmbH og GE Capital Bank AG), GE Capital Leasing GmbH, og GE Capital Solutions
Investment GmbH. De leverer fakturerings- og leasingtjenester til virksomheter. Målforetakene
er til en viss grad aktive innen forsikring i forbindelse med levering av finansiering av utstyr.

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.

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 174 av 14.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7944 – Crédit Mutuel/
GE Capital’s factoring and equipment financing businesses in France and Germany, 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 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 28/3

2016/EØS/28/03

(Sak M.7956 – Johnson Controls/Tyco International)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 3. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Johnson Controls Inc. (”JCI”,
USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over foretaket Tyco International plc (”Tyco”, Irland).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

JCI: et globalt allsidig teknologi- og industriforetak med virksomhet innen forretningsområdene
bygningseffektivitet, bildeler og kraftløsninger.

–

Tyco: en global leverandør av produkter og tjenester innen brannvern, sikkerhet og livredning.

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 framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 172 av 13.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7956 – Johnson
Controls/Tyco International, 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 Bruxelles/Brussel

(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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2016/EØS/28/04

(Sak M.7972 – ITW/EF&C)
1.

Kommisjonen mottok 10. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel
4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket
Illinois Tool Works Inc. (”ITW”, USA) alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over forretningsenheten Engineered Fasteners & Components (”EF&C”,
Tyskland) som tilhører ZF TRW Automotive Holdings Corp., et datterforetak som i sin helhet er eid
av ZF Friedrichshafen AG (Tyskland).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

ITW: global produsent av en rekke industriprodukter og -utstyr. ITWs drift er organisert
rundt sju segmenter: framstilling av originalutstyr til biler, tester, måling og elektronikk,
næringsmiddelutstyr, polymerer og væsker, sveising, byggeprodukter og spesialprodukter.
Denne overføringen gjelder ITWs framstilling av originalutstyr til biler som produserer
festeanordninger og plastkomponenter til bilindustrien.

–

EF&C: en forretningsenhet som eies av ZF TRW Automotive Holdings Corp., og som framstiller
festeanordninger og plastkomponenter til bilindustrien.

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.

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 180 av 19.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7972 – ITW/EF&C,
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 Bruxelles/Brussel

(1)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”).
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
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2016/EØS/28/05

(Sak M.7999 – Hearst Corporation/Advance Publications/JV)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 4. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Hearst Publishing Services,
Inc., som tilhører The Hearst Corporation (”Hearst”, USA), og Advance Publications, Inc. (”Advance
Publications”, USA) ved kjøp av aksjer i og tilføring av aktiva til et nystiftet fellesforetak i fellesskap
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over
hele fellesforetaket (”JV”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Hearst: aviser, magasiner, kabelfjernsyn, fjernsynskanaler, kredittvurderingstjenester, medisinske
informasjonstjenester og internettaktiviteter.

–

Advance Publications: aviser, magasiner, internettsteder knyttet til trykte publikasjoner,
kabelfjernsyn, framkalling av film, fjernsyns- og digital videoprogrammering.

–

JV: vil levere tjenester knyttet til innkjøp, organisering av distribusjon og kontorstøttetjenester
i forbindelse med publikasjon av tidsskrifter, herunder de digitale utgavene, til morforetaket og
tredjemann.

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 framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i
EUT C 174 av 14.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7999 – Hearst
Corporation/Advance Publications/JV, 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 Bruxelles/Brussel

(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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2016/EØS/28/06

(Sak M.8022 – KKR/Airbus Defence Electronics)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 10. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket KKR & Co. L.P. (”KKR”,
USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
over foretakene Airbus DS Optronics GmbH (”Optronics GmbH”, Tyskland), Airbus DS Electronics
and Border Security GmbH (”Electronics GmbH”, Tyskland) og Airbus DS Electronics and Border
Security SAS (”Electronics SAS”, Frankrike) (samlet kalt ”Airbus Defence Electronics”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

KKR: eierskap og drift av oppkjøpsforetak, forvaltning av oppkjøpsfond som investerer i foretak
i en rekke sektorer.

–

Airbus Defence Electronics: framstilling og salg av sensorssystemer, herunder militærradarer,
militærkommunikasjonsutstyr, elektronisk krigsutstyr og optronikk. Airbus Defence Electronics
er skilt ut fra Airbus Defence & Space GmbH og Airbus Defence & Space SAS, med virksomhet
som omfatter i) levering av systemer for militærfly, ii) konstruksjon, utvikling og drift av store
romsystemer, og iii) produksjon av satellitt- og markedsbaserte kommunikasjonssystemer samt
etterretnings- og sikkerhetsløsninger

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 framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 174 av 14.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8022 – KKR/Airbus
Defence Electronics, 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 Bruxelles/Brussel

(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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2016/EØS/28/07

(Sak M.8029 – KNB/Mitsui/DVHP/Da Vita)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 10. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Khazanah Nasional Berhad
(”Khazanah”, Malaysia), Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan) og DaVita Healthcare Partners Inc.
(”DVHP”, USA), gjennom sitt heleide datterselskap DV Care Netherlands B.V. (”DVBV”), ved kjøp
av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b)
og artikkel 3 nr. 4) over foretaket DaVita Care Pte. Ltd. (”DaVita”, Singapore).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Khazanah: statlig investeringsfond i Malaysia med hovedkontor i Kuala Lumpur i Malaysia.

–

Mitsui: japansk handelshus med virksomhet blant annet innen en rekke varer verden over.

–

DVHP: leverer en rekke helsetjenester, har hovedkontor i USA og er registrert på New Yorkbørsen.

–

DaVita: DaVita Care Pte. Ltd. driver lokale dialysesentere og leverer rådgivningstjenester til
sykehus i forbindelse med nyrebehandlinger/dialyse i fem stater i Asia: Singapore, Malaysia,
India, Kina og Taiwan.

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 framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 182 av 20.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8029 – KNB/Mitsui/
DVHP/Da Vita, 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 Bruxelles/Brussel

(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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2016/EØS/28/08

(Sak M.8031 – 3i Group/Wood Creek/Wireless Infrastructure Group)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
1.

Kommisjonen mottok 4. mai 2016 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene 3i Infrastructure plc
(”3iN”, Jersey), i siste instans kontrollert av 3i Group plc (”3i”, Det forente kongerike), og U.S.
WIG Holdings LP (”Wood Creek”, USA), i siste instans kontrollert av Massachusetts Mutual Life
Insurance Company (”MassMutual”, USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4) over foretaket UK WIG I
Limited (”WIG”, Det forente kongerike).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

3i: investeringer, investeringsforvaltning og forvaltningsrådgivning innen forvaltning av privat
egenkapital, infrastruktur og gjeld. 3is investeringer i infrastruktur med fokus på nytteprodukter,
transport og sosial infrastruktur gjøres i hovedsak gjennom 3iN.

–

MassMutual: livsforsikring og andre forsikringstjenester.

–

Wood Creek: holdingforetak. Wood Creek er kontrollert av Wood Creek Capital Management
LLC (”WCCM”), som er aktiv som investeringsforvalter, hovedsakelig fokusert på privat
kjernekapitalaktiva og privateid infrastruktur, og er i sin tur kontrollert av MassMutual.

–

WIG: forvaltning av kommunikasjonstårn og annen trådløs infrastruktur. WIG er i dag
kontrollert av Wood Creek.

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 framgangsmåten
fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretaks
sammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretaks
sammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 174 av 14.5.2016. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8031 – 3i Group/Wood
Creek/Wireless Infrastructure 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 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

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

