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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8486 – 3M Company / Scott Safety) 

1. Kommisjonen mottok 25. august 2017 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 3M Company (”3M”, USA) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over enkelte av datterselskapene til Johnson Controls 

International plc, samlet kalt Scott Safety (”Scott”, USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3M: allsidig teknologiforetak med virksomhet over hele verden innen fem hovedområder: 

industri, sikkerhet og grafikk, helse, elektronikk og energi samt forbruker. Sikkerhet- og gra-

fikkavdelingen produserer og selger personlig verneutstyr, herunder produkter til beskyttelse 

ved fall samt vern av åndedrett, hode og ansikt, hørsel og øyne samt produkter som varselsklær, 

refleksklær og beskyttelselsutstyr. 

– Scott: global produsent av personlig verneutstyr med hovedkontor i USA, særlig fokus på 

bærbart pusteutstyr, som i hovedsak brukes av brannmenn og utrykningspersonell, samt gass- 

og branndetektorer. 

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 290 av 1.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8486 – 3M Company / 

Scott Safety, 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/56/01 

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

(Sak M.8523 – BD/Bard) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Lambda Corp, et datterselskap 

som i sin helhet er eid av Becton, Dickinson and Company (”BD”, USA), ved kjøp av aksjer ønsker 

å overta kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket C. R. 

Bard (”Bard”, USA). Bard skal fortsette som foretak og være et heleid datterselskap av BD. Etter 

gjennomføringen av den planlagte foretakssammenslutningen vil BD ha kontroll over Bard alene. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BD: BD er aktiv over hele verden innen produksjon av medisinsk teknologi og utstyr, herunder 

biopsiutstyr som utelukkende markedsføres via distributører i EØS-området. 

– Bard: Bard er aktiv over hele verden innen utforming og produksjon av vaskulært, urologisk, 

onkologisk og spesialkirurgisk utstyr, herunder biopsiutstyr.  

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 295 av 6.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8523 – BD/Bard, 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/56/02 

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

(Sak M.8559 – Aunde/Bader/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene AUNDE Achter & Ebels 

GmbH, som tilhører Aunde Group (”Aunde”, Tyskland) og kontrolleres av CCBA GmbH & Co. KG, 

og Bader Holding GmbH, som tilhører Bader Group (”Bader”, Tyskland) og kontrolleres av Bader 

Gmbh & Co. KG, ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold 

til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 bokstav b) over AUNDE C & S GmbH (”JV”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aunde: utformer, produserer og leverer garn, tekniske tekstiler, setetrekk, tekniske fjær, komp-

lette seter, skumdeler, interiør og komposittkomponenter for produsenter av originalutstyr under 

merkevarene ”Aunde”, ”Isringhausen” og ”Fehrer”. 

– Bader: produserer lær som kan brukes til setetrekk og andre interiørdetaljer i kjøretøy. 

– JV: vil produsere og levere setetrekk i tekstil og/eller lær til passasjerbiler og lette nyttekjøre-

tøyer til produsenter av originalutstyr, hovedsakelig innen EØS. 

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 fram-

gangsmåten 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 290 av 1.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8559 – Aunde/Bader/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 

  

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

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

2017/EØS/56/03 

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

(M.8600 – Artsana / Prénatal Retail Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

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

Italia), i fellesskap kontrollert av Investindustrial Group (Det forente kongerike) og Catelli S.r.l. 

(Italia), ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Prénatal Retail Group S.p.A. (”PRG”, Italia), som i dag kontrolleres i 

fellesskap av Artsana og Giochi Preziosi S.p.A.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Artsana: produsent og leverandør av baby- og helseprodukter samt detaljsalg av babyprodukter 

via spesialbutikker.  

– PRG: detaljsalg av babyprodukter og leketøy via spesialbutikkene Prénatal, Bimbo Store, Toys 

Center og King Jouet.  

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 fram-

gangsmåten 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 295 av 6.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8600 – Artsana / Prénatal 

Retail Group, 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/56/04 

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

(Sak M.8609 – Triton / UniHold / Unica Groep) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der Triton Managers IV Limited og TFF IV 

Limited, i egenskap av å være komplementarer til Triton Fund IV, som er en del av Triton Group 

(”Triton”, Kanaløyene), og UniHold B.V. (”UniHold”, Nederland) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Unica 

Groep B.V. (”Unica”, Nederland), som tidligere har vært kontrollert alene av UniHold.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Triton: privat risikokapitalforetak som investerer i europeisk virksomhet innen et bredt spekter 

av bransjer.  

– UniHold: holding- og finansforetak med interesser innen varme- og kjøleakkumulatorer, 

installasjoner samt tekniske tjenester.  

– Unica: levering av mekaniske, elektriske og IKT-tjenester, som installering og vedlikeholds-

tjenester.  

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 fram-

gangsmåten 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 295 av 6.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8609 – Triton / UniHold 

/ Unica Groep, 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/56/05 

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


Nr. 56/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.9.2017 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8610 – CKI / CKP / Ista Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket CK Hutchison Holdings 

Limited (”CKHH”, Cayman-øyene), indirekte via CK Infrastructure Holdings Limited (”CKI”, 

Bermuda), og Cheung Kong Property Holdings Limited (”CKP”, Cayman-øyene), ved kjøp av aksjer 

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

Group, hvis ultimate holdingforetak er ista Luxembourg GmbH S.a.r.l (”ista”, Luxembourg). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

− CKHH: aktiv innen fem kjernevirksomheter: i) havner og tilknyttede tjenester, ii) detaljhandel, 

iii) infrastruktur, iv) energi og v) telekommunikasjon. Innen CKHH forvalter CKI en rekke  

investeringer innen energiinfrastruktur, transportinfrastruktur, vanninfrastruktur, avfalls-

håndtering, omdanning av avfall til energi og virksomheter tilknyttet infrastruktur. 

− CKP: eiendomsutvikling og investeringer, hotell- og utleieleilighetvirksomhet, eiendom og 

prosjektledelse, infrastrukturinvesteringer og utleie av luftfartøyer. 

− ista: levering av tjenester for individuell måling av varme og vann samt tilknyttede tjenester 

hovedsakelig innen EØS, med fokus på Tyskland, Frankrike og Danmark. 

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 fram-

gangsmåten 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 294 av 5.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8610 – CKI / CKP / Ista 

Group, 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/56/06 

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

(Sak M.8616 – Partners Group / Civica) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der enkelte investeringsfond veiledet 

og/eller forvaltet av Partners Group AG eller dets datterselskaper (”Partners Group”, Sveits) ved 

kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Civica Group Ltd (”Civica”, Det forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group: private markedsinvesteringer. 

– Civica: levering av programvare og tilknyttede IT-tjenester. 

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 fram-

gangsmåten 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 290 av 1.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8616 – Partners Group / 

Civica, 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/56/07 

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

(Sak M.8619 – Bridgepoint / Miller Homes) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Bridgepoint Group Limited 

(”Bridgepoint”, Det forente kongerike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til  

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Miller Homes Holdings Limited 

(”Miller Homes”, Det forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: uavhengig eid risikokapitalkonsern rettet inn mot investering i etablerte europeiske 

mellomstore foretak som har virksomhet innen en rekke ulike sektorer, blant annet detaljhandel, 

foretakstjenester, industrivarer, finansielle tjenester, helsetjenester, media og teknologi. 

– Miller Homes: boligselskap med virksomhet i hele Det forente kongerike.  

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 fram-

gangsmåten 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 294 av 5.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8619 – Bridgepoint / 

Miller Homes, 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/56/08 

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

(Sak M.8620 – KKR/WBA/PharMerica) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene KKR & Co. L.P. (”KKR”, 

USA) og Walgreens Boots Alliance, Inc. (”WBA”, USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket PharMerica 

Corporation (”PharMerica”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative kapitalforvaltnings-

tjenester til offentlige og private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til fore-

tak samt deres porteføljeforetak og kunder. 

– WBA: globalt apotek-, helse- og velværeforetak, driver apoteker i USA og Europa, samt global 

engrossalg av legemidler og distribusjonsnettverk med distribusjonssentre som leverer til apote-

ker, leger, helsesentre og sykehus i over 20 land. 

– PharMerica: leverer medisiner ved langvarig pleiebehov, infusjonsterapi og spesialapotektjenes-

ter i USA. 

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 fram-

gangsmåten 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 294 av 5.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8620 – 

KKR/WBA/PharMerica, 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/56/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8632 – TSR Recycling / Remondis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 29. august 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket REMONDIS SE & Co. KG 

(”Remondis”, Tyskland) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket TSR Recycling GmbH & Co. KG (”TSR Recycling”, 

Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Remondis: tilhører Rethman Group og har virksomhet innen avfallshåndtering og resirkulering i 

Tyskland, andre EU-medlemsstater og Australia. 

– TSR Recycling: virksom over hele verden innen bearbeiding og levering av skrapmetall. Er i 

dag kontrollert av Remondis og Alfa Acciai S.p.A. 

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 fram-

gangsmåten 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 294 av 5.9.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8632 – TSR Recycling / 

Remondis, 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/56/10 

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

(Sak M.8524 – Advent International Corporation / Industrial parts holding) 

Kommisjonen besluttet 25. august 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 32017M8524. 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.8546 – Intermediate Capital Group / Domusvi Group) 

Kommisjonen besluttet 14. juli 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 32017M8546. 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/56/11 

2017/EØS/56/12 

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.8572 – Pamplona Capital / Parexel) 

Kommisjonen besluttet 25. august 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 32017M8572. 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.8573 – CVC Group / Arzignanese / Pasubio) 

Kommisjonen besluttet 21. august 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 32017M8573. 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/56/13 

2017/EØS/56/14 

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

(Sak M.8577 – Norsk Hydro / Sapa) 

Kommisjonen besluttet 17. august 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 32017M8577. 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.8587 – Bridgepoint / Groupe Primonial) 

Kommisjonen besluttet 30. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-

slutning 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 32017M8587. 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/56/15 

2017/EØS/56/16 

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

(Sak M.8595 – GE/Macquarie/METT) 

Kommisjonen besluttet 28. august 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammen-

slutning 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 32017M8595. 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/56/17 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 4. mai 2017 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og EØS-avtalens artikkel 54 

(Sak AT.40153 – bestevilkårsklausul vedrørende e-bøker og tilknyttede spørsmål) 

Kommisjonen traff 4. mai 2017 en beslutning i sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 54. 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 264 av 11.8.2017, s. 7), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

2017/EØS/56/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.484.01.0027.01.ENG&toc=OJ:C:2016:484:TOC#ntr1-C_2016484EN.01002701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0007.01.ENG
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  

referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. september 2017 

(Kunngjort 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. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 222 av 11.7.2017, s. 5, og EØS-tillegget nr. 44 av 20.7.2017, 

s. 13. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

1.9.2017 – -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,44 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.9.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,78 

1.9.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,65 

 

2017/EØS/56/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Forslagsinnbydelser og tilknyttede tiltak innenfor Det europeiske forskningsråds  

arbeidsprogram 2018, som omfattes av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning  

og innovasjon (2014–2020) 

Det utlyses innbydelser til å sende inn forslag og tilknyttede tiltak innenfor Det europeiske forskningsråds 

arbeidsprogram 2018, som omfattes av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon 

(2014 –2020) 

Kommisjonen vedtok Det europeiske forskningsråds arbeidsprogram 2018 (https://webgate.ec.testa.eu/ 

ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf) ved be-

slutning K(2017) 5307 av 2. august 2017. 

Innbydelsene som er utlyst, er følgende: Det europeiske forskningsråds arbeidsprogram 2018, herunder 

frister og budsjetter for tiltakene, er tilgjengelig på deltakerportalen sammen med nærmere opplysninger 

om innbydelsen og tilknyttede tiltak samt opplysninger om hvordan søkere kan sende inn forslag: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

2017/EØS/56/20 

https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8486 – 3M Company / Scott Safety)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8523 – BD/Bard)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8559 – Aunde/Bader/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (M.8600 – Artsana / Prénatal Retail Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8609 – Triton / UniHold / Unica Groep) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8610 – CKI / CKP / Ista Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8616 – Partners Group / Civica) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8619 – Bridgepoint / Miller Homes) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8620 – KKR/WBA/PharMerica) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8632 – TSR Recycling / Remondis) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8524 – Advent International Corporation / Industrial parts holding)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8546 – Intermediate Capital Group / Domusvi Group)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8572 – Pamplona Capital / Parexel)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8573 – CVC Group / Arzignanese / Pasubio)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8577 – Norsk Hydro / Sapa)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8587 – Bridgepoint / Groupe Primonial)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8595 – GE/Macquarie/METT)
	Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 4. mai 2017 i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og EØS-avtalens artikkel 54 (Sak AT.40153 – bestevilkårsklausul vedrørende e-bøker og tilknyttede spørsmål)
	Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. september 2017
	Forslagsinnbydelser og tilknyttede tiltak innenfor Det europeiske forskningsråds  arbeidsprogram 2018, som omfattes av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning  og innovasjon (2014–2020)



