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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8382 – VINCI/DUFRY/LFP) 

1. Kommisjonen mottok 30. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene VINCI Airports International, 

S.A., (”VINCI Airports International”, Belgia), et datterselskap som i sin helhet er eid av VINCI 

Group, og DUFRY AG (”DUFRY”, Sveits) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket LFP – Lojas Francas de Portugal, 

S.A. (”LFP”, Portugal). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VINCI: konsesjoner og infrastruktur (motorveier hovedsakelig i Frankrike og lufthavner i 

Frankrike, Portugal, Kambodsja, Japan, Den dominikanske republikk og Chile), bygg- og 

anleggsvirksomhet, veiarbeider, energi og it-tjenester (elektroteknologi, luftbehandlings-

teknologi, maskinindustri, eiendomsforvaltning og it-tjenester). 

– DUFRY: driver detaljhandel i lufthavner og andre transportknutepunkter i Nord-Amerika, Sør-

Amerika, Europa, Asia/Stillehavsområdet, Midtøsten og Afrika 

– LFP: detaljhandel innen reiselivsnæringen i Portugal. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr 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 8.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8382 – 

VINCI/DUFRY/LFP, 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”). 

2017/EØS/34/01 

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

(Sak M.8429 – BNP Paribas / Caisse des Dépôts et Consignations / Société Générale /  

Euronext / Euroclear / S2IEM / CACEIS / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 30. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene BNP Paribas Securities 

Services (”BP2S”, Frankrike), CACEIS Investor Services (”CACEIS”, Frankrike), Caisse des 

Dépôts et Consignations (”CDC”, Frankrike), Euroclear SA/NV (”ESA”, Det forente kongerike), 

Euronext NV (”Euronext”, Nederland), S2IEM - Société d’Investissements en Infrastructures 

Européennes de Marchés (”S2IEM”, Frankrike) og Société Générale SA (”Société Générale”, 

Frankrike) i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et 

nystiftet fellesforetak i Frankrike (”JV”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BP2S: et datterselskap til BNP Paribas SA (morselskapet til BNP Paribas Group) med 

hovedkontor i Frankrike som tilbyr forvarings- og forvaltningstjenester for BNP Paribas Groups 

kunders aktiva.  

– CACEIS Investor Services: et datterselskap til Crédit Agricole Group med hovedkontor i 

Frankrike som tilbyr utføring, clearing, forvaring og fondsforvaltningsløsninger for 

institusjonelle investorer, banker, meklere og foretak. 

– Caisse des Dépôts et Consignations: en institusjonell investor som er regulert i henhold til 

fransk lov, og som har virksomhet innen allmennyttige tjenester, aktiviteter av allmenn 

interesser og konkurranseutsatt forretningsvirksomhet på åpne markeder innen f.eks. 

eiendommer og miljø.  

– Euroclear SA/NV (”ESA”): et datterselskap til Euroclear plc som har kontroll over Euroclears 

operative enheter, blant annet verdipapirsentraler (CSD) og Euroclear Bank, en internasjonal 

verdipapirsentral (ICSD) som tilbyr forvaring, avvikling og lignende tjenester for nasjonale og 

internasjonale verdipapirer, blant annet obligasjoner, aksjer og investeringsfond. 

– Euronext N.V.: morselskapet til Euronext Group, et nederlandsk offentlig foretak med 

datterselskaper i Belgia, Frankrike, Nederland, Portugal og Det forente kongerike, med 

virksomhet som børsnotering, avistahandel, derivathandel, markedsdata og markedsindeks, 

etterhandelsløsninger og markedsløsninger på hjemmemarkedene. 

– S2IEM: et alternativt investeringsfond som er registrert i henhold til fransk lovgivning og et 

Sicav-verktøy som forvaltes av OFI Asset Management. 

– Société Générale: morselskapet til Société Générale Group, som er en finansinstitusjon med 

virksomhet innen franske og internasjonale banktjenester, internasjonale finanstjenester og 

forsikring samt foretaks- og investeringsbankvirksomhet. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/34/02 
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Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 179 av 7.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8429 – BNP Paribas / 

Caisse des Dépôts et Consignations / Société Générale / Euronext / Euroclear / S2IEM / CACEIS / 

JV, 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 

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

(Sak M.8449 – Peugeot/Opel) 

1. Kommisjonen mottok 30. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Peugeot S.A. (”PSA”, 

Frankrike) ved kjøp av aksjer og aktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over General Motors europeiske kjøretøyvirksomhet under 

merkevarenavnene Opel/Vauxhall (”Opel”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSA: virksom over hele verden innen produksjon og levering av personbiler, lette 

nyttekjøretøyer og bildeler til motorvogner. 

– Opel: produserer og leverer biler, lastebiler, crossover-biler og bildeler. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 

komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig 

beslutning på dette punkt.   

4. Kommisjonen innbyr 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 179 av 7.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8449 – Peugeot/Opel, 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”). 

2017/EØS/34/03 

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

(Sak M.8473 – INEOS / DONG E&P) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der INEOS Industries Holdings Limited, et 

datterselskap som i siste instans er eid i sin helhet av INEOS Limited (”INEOS”, Det forente 

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

foretaket DONG E&P A/S (”DONG E&P”, Danmark), som i dag er kontrollert av DONG Energy 

A/S. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INEOS: global produsent av petrokjemiske produkter, spesialkjemikaler og oljeprodukter, med 

begrensede aktiviteter innen oppstrøms olje- og gassektor. 

– DONG E&P og datterselskaper: virksom innen kartlegging og produksjon av hydrokarboner. 

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 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 8.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8473 – INEOS / DONG 

E&P, 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”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/34/04 

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

(Sak M.8506 – Macquarie Group / Cargill petroleum business assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Macquarie Holdings (U.S.A.) 

Inc. (”Macquarie”, USA) ved kjøp av aktiva alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over petroleumshandels- og markedsføringsvirksomheten til foretaket 

Cargill Group (”Målforetaket”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester, rådgivning, investerings- 

og fondforvaltningstjenester. 

– Målforetaket: global forhandler av en rekke petroleumsprodukter. 

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 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 8.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8506 – Macquarie  

Group / Cargill petroleum business assets, 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”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/34/05 

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

(Sak M.8525 – Apax Partners / SafetyKleen) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 1. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Apax Partners LLP (Det 

forente kongerike) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over hele foretaket WP Safety-Kleen (Cayman) Limited (”SafetyKleen”, 

Caymanøyene). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apax Partners LLP: leverer investeringsrådgivningstjenester til kapitalfond med investeringer 

hovedsakelig i Europa i en rekke industrisektorer. 

– SafetyKleen: levering av rengjøringsmaskiner til industrideler, tilknyttede rengjøringsprodukter 

og -løsninger og returløsninger for brukte rengjøringsmidler og løsemidler. 

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 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 182 av 9.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8525 – Apax Partners / 

SafetyKleen, 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”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2017/EØS/34/06 

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

(Sak M.8257 – NN Group / Delta Lloyd) 

Kommisjonen besluttet 7. april 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 32017M8257. 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.8284 – Deutsche Telekom / Orange / BuyIn) 

Kommisjonen besluttet 10. mars 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 32017M8284. 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. 

2017/EØS/34/07 

2017/EØS/34/08 

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

(Sak M.8392 – Bolloré/Vivendi) 

Kommisjonen besluttet 24. april 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 

fransk 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 32017M8392. 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.8405 – Lear / Grupo Antolín Assets) 

Kommisjonen besluttet 11. april 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 32017M8405. 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. 

2017/EØS/34/09 

2017/EØS/34/10 

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

(Sak M.8448 – Hellman & Friedman / Allfunds Bank) 

Kommisjonen besluttet 24. mai 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 32017M8448. 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.8450 – Shanghai Shenda / IAC ST&A Business) 

Kommisjonen besluttet 24. mai 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 32017M8450. 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. 

2017/EØS/34/11 

2017/EØS/34/12 

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

(Sak M.8471 – BC Partners / PSC / Shawbrook) 

Kommisjonen besluttet 1. juni 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 32017M8471. 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.8477 – LGP / OMERS / OPE Caliber Holdings) 

Kommisjonen besluttet 1. juni 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 32017M8477. 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. 

2017/EØS/34/13 

2017/EØS/34/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 8. mars 2017 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 

(Sak AT.39960 – Varmesystemer) 

Kommisjonen traff 8. mars 2017 en beslutning i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53. I samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort 

partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 169 av 30.5.2017, s. 19), herunder enhver sanksjon 

som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. 

 

Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å utstede, suspendere eller tilbakekalle  

lisenser i henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for  

driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet 

I samsvar med artikkel 10 i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i 

Fellesskapet(2) har Europakommisjonen offentliggjort medlemsstaters vedtak om å tildele, midlertidig 

oppheve eller tilbakekalle lisenser i tidsrommet fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016(3). 

Listen med disse beslutningene ble offentliggjort i EUT C 169 av 30.5.2017, s. 26. 

  

(1) EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

(2) EUT L 293 av 31.10.2008, s. 3. 

(3) Tabellene gjenspeiler beslutninger meldt inn til Kommisjonen av medlemsstatene senest 25. januar 2017. 

2017/EØS/34/15 

2017/EØS/34/16 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.169.01.0019.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.169.01.0026.01.ENG
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for bruk  

og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments-  

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

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

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Ammoniumdikromat 
EF nr. 232-143-1 
CAS nr. 05.09.7789 

K (2017) 3237 22. mai 2017 REACH/2017/13/0 EUT C 174 
av 1.6.2017, 
s. 4 

Kromtrioksid 
EF nr. 215-607-8 
CAS nr. 1333-82-0 

K (2017) 3439 24. mai 2017 REACH/2017/12/0 EUT C 172 
av 31.5.2017, 
s. 2 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettside: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutningene om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. til 30. april 2017 er nå 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 171 av 30.5.2017, s. 1 og 11. 

 

  

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

2017/EØS/34/17 

2017/EØS/34/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.174.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.172.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.172.01.0002.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.172.01.0002.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:171:TOC

	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8382 – VINCI/DUFRY/LFP)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8429 – BNP Paribas / Caisse des Dépôts et Consignations / Société Générale /  Euronext / Euroclear / S2IEM / CACEIS / JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8449 – Peugeot/Opel)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8473 – INEOS / DONG E&P) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8506 – Macquarie Group / Cargill petroleum business assets) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8525 – Apax Partners / SafetyKleen) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8257 – NN Group / Delta Lloyd)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8284 – Deutsche Telekom / Orange / BuyIn)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8392 – Bolloré/Vivendi)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8405 – Lear / Grupo Antolín Assets)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8448 – Hellman & Friedman / Allfunds Bank)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8450 – Shanghai Shenda / IAC ST&A Business)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8471 – BC Partners / PSC / Shawbrook)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8477 – LGP / OMERS / OPE Caliber Holdings)
	Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 8. mars 2017 i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak AT.39960 – Varmesystemer)
	Offentliggjøring av medlemsstaters vedtak om å utstede, suspendere eller tilbakekalle  lisenser i henhold til artikkel 10 nr. 3 i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for  driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet
	Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for bruk  og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments-  og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt...
	Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler



