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30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8647 – Värde/Fraikin) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Värde Partners, Inc (”Värde”, USA) og 

– Financière Truck Investissement (”Fraikin”, Frankrike). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Värde: kreditt- og verdiinvesteringsstrategier, med særlig kunnskap om partnerskap med finansinstitusjoner i en rekke 

rettsområder over hele verden. Foretaket tilbyr investeringstjenester til et bredt spekter av investorer herunder 

stiftelser og gavefond, pensjonsprogrammer, forsikringsselskaper, andre institusjonelle investorer og privatkunder. 

– Fraikin: morselskapet i Fraikin-konsernet, aktiv innen levering av kort- og langtidsleie av passasjer- og 

industrikjøretøyer for forretningskunder. Fraikin tilbyr også flåteforvaltning, utleie og opplæring av av førere. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 406 av 30.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8647 – Värde/Fraikin 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/01 

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


Nr. 78/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8654 – CK Hutchison / TMA Holding / TMA Logistics) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 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. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hutchison Ports Netherlands B.V. (”HPN”, Nederland), 

– TMA Holding B.V. (”TMA Holding”, Nederland) og  

– TMA Logistics B.V. (”TMA Logistics”, Nederland).  

HPN og TMA Holding overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over TMA Logistics, som i dag er eid alene av TMA Holding.   

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HPN: datterselskap til Hutchison Port Holdings (”HPH”) Limited – eid av CK Hutchison Holding Limited – driver 

havner og dypvannscontainerterminaler. I Europa tilbyr HPH Group laste- og lossetjenester i havner i Belgia, 

Tyskland, Polen, Spania, Sverige, Nederland og Det forente kongerike. 

– TMA Holding: lasse- og lossetjenester (hovedsakelig ved en innlands containerterminal i Harlingen i Nederland), 

fraktspedisjonstjenester og kontraktlogistikktjenester. 

– TMA Logistics: løsninger for land-, sjø- og lufttransport, lasse- og lossetjenester (container og bulktransport), 

omlasting, prosjektgods, lagring og tollbehandling, herunder levering av lasse- og lossetjenester ved 

containerterminaler i Velsen og Amsterdam samt lasse- og lossetjenester for roro-fartøy i Velsen (alt i Nederland). 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 403 av 28.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8654 – CK Hutchison / TMA Holding / TMA Logistics 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/02 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8664 – WME IMG / Perform / PIMGSA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 23. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Perform Group Limited (Det forente kongerike), kontrollert av Access Industries, Inc. group (USA), 

– WME Entertainment Parent, LLC (USA), kontrollert av Silver Lake Group, LLC (USA), og  

– PIMGSA LLP (Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av Perform Group Limited og WME Entertainment 

Parent, LLC. 

Perform Group Limited og WME Entertainment Parent, LLC overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket PIMGSA LLP (Det forente kongerike). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Access Industries, Inc.: en gruppe holdingselskaper med interesser i en rekke bransjer. 

– Perform Group Limited: holdingforetak med datterselskaper som har interesser hovedsakelig innen digitalt 

sportsinnhold og media. 

– Silver Lake Group, LLC: investeringskonsern med fokus på teknologi og mediabransjen. 

– WME Entertainment Parent, LLC: selskap som er aktivt globalt innen sport, underholdning, media og motebransjen. 

– PIMGSA LLP: et fellesforetak kontrollert av Perform og WME som vil være aktivt innen kommersialiseringen av 

rettighetene til søramerikansk fotball.  

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 406 av 30.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8664 – WME IMG / Perform / PIMGSA 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/03 

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


Nr. 78/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M. 8679 – Blackstone / Banco Popular real estate business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone Group L.P. (”Blackstone”, USA) og 

– visse lån og eiendommer som tilhører Banco Popular Español S.A. (Spania) og dens eiendomsforvaltningsselskap 

Aliseda Servicios de Gestión Inmobiliaria, S.L. (Spania) (begge kalt ”Målforetaket”). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global aktivaforvalter. 

– Målforetaket: Banco Populars spanske eiendomsvirksomhet, som omfatter den spanske porteføljen av tilbakeførte 

eiendommer, misligholdte lån knyttet til eiendomssektoren og andre aktiva knyttet til disse aktivitetene (herunder 

utsatte skattefordringer) eid av Banco Popular og tilknyttede foretak, samt visse aktiva og transaksjoner som tilhører 

Banco Populars eiendomsforvaltningsselskap, Aliseda, som leverer tjenester til eiendomsbransjen. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 401 av 25.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M. 8679 – Blackstone / Banco Popular real estate business 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/04 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8680 – Bain Capital / Toshiba Memory Corporation) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital (USA) og 

– Toshiba Memory Corporation (”TMC”, Japan). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: investeringsforetak med virksomhet i en rekke bransjer. 

– TMC: global produsent og leverandør av NAND-hurtigminneprodukter og SSD-minneprodukter til bruk i en rekke 

forbruker- og forretningsapplikasjoner. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 404 av 29.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8680 – Bain Capital / Toshiba Memory Corporation 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/05 

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


Nr. 78/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8689 – Rubis / Phillips 66 / Zeller & CIE) 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Rubis Terminal (Frankrike), som tilhører Rubis Group, 

– Phillips 66 Central Europe Inc. (USA), som tilhører Phillips 66 Group, og 

– Zeller et Compagnie (Frankrike). 

Rubis Terminal og Phillips 66 Central Europe Inc. overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Zeller et Compagnie. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Rubis Terminal: lagring av petroleumsprodukter, kjemikalier, jordbruksprodukter og gjødselsmidler i Europa. 

– Phillips 66 Central Europe Inc.: foredling, transport, lagring og markedsføring av gass- og petroleumsprodukter 

verden over. 

– Zeller et Compagnie: salg utenfor nettverk av drivstoff, bitumen og olje samt andre petroleumsprodukter i regionene 

Alsace og Grand Est i Frankrike. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 401 av 25.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8689 – Rubis / Phillips 66 / Zeller & CIE 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/06 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8699 – CEPSA / CEPSA Gas Comercializadora) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compañía Española de Petróleos, S.A.U. (”CEPSA”, Spania), kontrollert av Mubadala Investment Company, 

– CEPSA Gas Comercializadora, S.A. (”CEPSA Gas”, Spania), i dag kontrollert i fellesskap av Compañía Española de 

Petróleos, S.A.U. og Total S.A. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CEPSA: aktiv innen i) oljeproduksjon og -kartleggingsaktiviteter, ii) oljeraffinering, iii) levering av motor- luftfarts- 

og skipsdrivstoff, iv) produksjon av petrokjemikalier, v) andre oljederivatprodukter og vi) detaljleverandør av gass til 

forbrukere. 

– CEPSA Gas: detaljleverandør av naturgass til både store industrielle og små og mellomstore foretak i Spania og 

Portugal samt, i mindre grad, engroslevering av naturgass, herunder handel, i Spania. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 403 av 28.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8699 – CEPSA / CEPSA Gas Comercializadora 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/07 

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


Nr. 78/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8703 – Porsche Digital / Axel Springer / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Porsche Digital GmbH (”Porsche Digital”, Tyskland), eid i sin helhet av Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 

(”Porsche”, Tyskland), begge tilhører Volkswagen Aktiengesellschaft Group (”VW”, Tyskland), 

– Axel Springer Digital Ventures GmbH (”ASDV”, Tyskland), eid i sin helhet av Axel Springer SE (”Axel Springer”, 

Tyskland), og 

– Fellesforetaket (”JVC”), et nystiftet foretak som vil være aktivt innen finansiering og utvikling av nystartede foretak 

gjennom å fremme såkorninvesteringer på et tidlig tidspunkt. 

Etter gjennomføring av sammenslutningen vil Porsche (på vegne av Volkswagen Group) og Axel Springer utøve felles 

kontroll over JVC. Overføringen utgjør dermed en sammenslutning i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Porsche Digital: Porsche Digital er aktiv innen digitale kapitalinvesteringer og håndterer Porsches risikokapitalenhet 

samt Porsches digitale kompetanseenhet. Porsche er en bilprodusent med fokus på design, produksjon og distribusjon 

av sportsbiler, SUV-er og sedaner med høy ytelse. Virksomheten til Volwswagen Group inkluderer design, 

produksjon og distribusjon av passasjerkjøretøyer, lette nyttekjøretøyer, lastebiler, busser og motorsykler. 

– ASDV: aktiv innen digitale risikokapitalinvesteringer og har hovedansvaret for Axel Springers digitale 

risikokapitalinvesteringer. Axel Springer er et integrert multimediaforetak med digital virksomhet på en rekke 

områder og er også Europas største avisutgiver. 

– Fellesforetaket (”JVC”): fellesforetaket vil være aktivt innen finansiering og utvikling av nystartede foretak gjennom 

å fremme såkorninvesteringer på et tidlig tidspunkt. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 401 av 25.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8703 – Porsche Digital / Axel Springer / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/08 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8705 – BC Partners / CeramTec) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BC Partners Holdings Limited og 

– CeramTec Holding GmbH. 

BC Partners Holdings Limited overtar kontroll, indirekte gjennom fondet BC European Capital X, som handler gjennom 

sin generelle partner BC European Capital Management X Limited, i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele foretaket CeramTec Holding GmbH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BC Partners Holdings Limited: privat egenkapitalforetak.  

– CeramTec Holding GmbH: morselskapet til konsernet CeramTec som er aktiv innen produksjon av avanserte 

kjeramiske materialer og produkter. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 409 av 1.12.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8705 – BC Partners / CeramTec 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/09 

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


Nr. 78/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8706 – CVC/Providence/Skybox) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg), 

– Providence Equity Partners L.L.C. (”Providence”, USA) og 

– Skybox Security, Inc. (”Skybox”, USA). 

CVC og Providence overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Skybox. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: investeringsrådgivning til og/eller forvaltningsinvesteringer på vegne av visse investeringsfond og -plattformer. 

– Providence: privat egenkapitalinvestor innen media- og kommunikasjonsbransjen verden over. 

– Skybox: sikkerhets- og sårbarhetsbehandling, som vurdering, gjennomgang og kontroll av kundenes eksisterende 

verktøy for sikkerhets- og sårbarhetsbeskyttelse samt levering av informasjon for praktisk håndtering av utsatte deler 

av virksomheten. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 401 av 25.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8706 – CVC/Providence/Skybox 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/10 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8717 – Engie / IPM Energy Trading / International Power Fuel Company) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Engie S.A. (”Engie”, Frankrike), 

– IPM Energy Trading Limited (”IPMETL”, Det forente kongerike), kontrollert av Engie og Mitsui Co., Ltd, og 

– International Power Fuel Company Limited (”IPFC”, Det forente kongerike), kontrollert av Engie og Mitsui Co., Ltd. 

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

IPMETL og IPFC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: global energiaktør med virksomhet innen hele energiverdikjeden på områdene gass, elektrisitet og 

krafttjenester. 

– IPMETL: leverer energihandelstjenester til engrosmarkedene for olje og gass i Storbritannia. 

– IPFC: leverer transport av naturgass i Storbritannia. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 406 av 30.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8717 – Engie / IPM Energy Trading / International Power Fuel Company 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/11 

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


Nr. 78/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8729 – EQT Fund Management / G+E Getec Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg) og 

– G+E Getec Holding GmbH som omfatter: i) Getec Heat & Power AG, ii) Getec Wärme & Effizienz AG, iii) Getec 

Media AG, iv) Getec shared services GmbH og v) Getec Contracting GmbH (samlet kalt ”Getec målforetak”, 

Tyskland). 

EQT overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Getec målforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: investeringsfond som søker å investere i infrastruktur og infrastrukturrelaterte eiendeler og virksomheter i 

Nord-Europa, Kontinental-Europa og Nord-Amerika. 

– Getec målforetak: spesialist på inngåelse av energikontrakter i Tyskland og Nederland. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 403 av 28.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8729 – EQT Fund Management / G+E Getec Holding  

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

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/78/12 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/13 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8254 – HP / Printer business of Samsung Electronics) 

Kommisjonen besluttet 4. 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 32017M8254. 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.8472 – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha / Mitsui Osk Lines / Kawasaki Kisen Kaisha / JV) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32017M8472. 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/78/13 

2017/EØS/78/14 

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


Nr. 78/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8518 – MDP/HPS/Nevada/Towergate) 

Kommisjonen besluttet 15. november 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 32017M8518. 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.8588 – Continental Automotive / Alstom / Easymile) 

Kommisjonen besluttet 21. november 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 32017M8588. 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/78/15 

2017/EØS/78/16 

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


30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8617 – Allianz / LV general insurance businesses) 

Kommisjonen besluttet 18. oktober 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 32017M8617. 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.8637 – APG/Hines/JV) 

Kommisjonen besluttet 17. november 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 32017M8637. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 78/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.11.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8656 – Mitsui / Sime Darby / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. november 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 32017M8656. 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.8668 – DER Touristik / EXIM) 

Kommisjonen besluttet 24. november 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 32016M8668. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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30.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8683 – Apollo Capital Management / Intertoys Holding) 

Kommisjonen besluttet 22. november 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 32017M8683. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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