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13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8236 – Vossloh Rail Services / Rhomberg Sersa Rail Holding /  

Rhomberg Sersa Vossloh (JV)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. august 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vossloh, AG (”Vossloh”, Tyskland) 

– Rhomberg Sersa Rail Holding, GmbH (”Rhomberg Sersa”, Østerrike) 

– Rhomberg Sersa Vossloh, GmbH (”RSV”, Tyskland) 

Vossloh, gjennom sitt heleide datterselskap Vossloh Rail Services GmbH (Tyskland), og Rhomberg Sersa overtar i 

fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over RSV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vossloh: produksjon av skinneinfrastruktur og skinneteknikk, produksjon av skinnefestingssystemer, veksel- og 

signalsystemer samt levering av tilknyttede tjenester. 

– Rhomberg Sersa: totalleverandør innen jernbaneteknikk, jernbaneinfrastruktur og utrustning, konstruksjon, 

oppgradering og vedlikehold av spor, strømforsyning til jernbaner, kommunikasjonsteknikk og tilknyttede tjenester. 

– RSV: inspeksjons- og vedlikeholdstjenester i forbindelse med sporveksler til industribaner og lokalbaner. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 322 av 

12.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8236 – Vossloh Rail Services / Rhomberg Sersa Rail Holding / Rhomberg Sersa Vossloh (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. 

2018/EØS/61/01 

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


Nr. 61/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8828 – Gauselmann / NOVOMATIC / Spielbank Bad Neuenahr /  

Spielbank Mainz JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Gauselmann Spielbanken Beteiligungs GmbH (”Gauselmann”, Tyskland) 

– NOVOMATIC Spielbanken Holding Deutschland GmbH (”NOVOMATIC”, Tyskland) 

– Spielbank Bad Neuenahr GmbH & Co. KG (”Spielbank Bad Neuenahr”, Tyskland) 

– Spielbank Mainz GmbH & Co. KG og Spielbank Mainz Beteiligungsgesellschaft mbH (samlet omtalt som 

”Spielbank Mainz”, Tyskland) 

Gauselmann, NOVOMATIC og Spielbank Bad Neuenahr overtar ved kjøp av aksjer i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Spielbank Mainz.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gauselmann: en del av Gauselmann-konsernet. Gauselmann-konsernet utvikler og produserer spilleautomater til 

kasinoer og spillehaller samt tilhørende spill, programvare og systemer. Dessuten driver Gauselmann kasinoer og 

spillehaller i Tyskland og andre land. Gauselmann er også engasjert i tippespill og internettspill. Gauselmann har 

hovedkontor i Espelkamp i Tyskland. 

– NOVOMATIC: en del av Novomatic Group, en global leverandør av spillteknologi med hovedkontor i 

Gumpoldskirchen i Østerrike. Novomatic Group produserer og selger spillteknologi og -utstyr og driver selskaper 

som er engasjert i spill og gambling. 

– Spielbank Bad Neuenahr: driver tre kasinoer i Rheinland-Pfalz, beliggende i Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bad 

Dürkheim og Nürburg. I alle de tre kasinoene tilbyr Spielbank Bad Neuenahr bordspill som rulett, blackjack og poker, 

samt spill på automater. Dessuten driver Spielbank Bad Neuenahr tre av Spielbank Mainz’ kasinoer sammen med 

NOVOMATIC. 

– Spielbank Mainz: driver tre kasinoer i Bad Ems, Mainz og Trier. I alle de tre kasinoene tilbyr Spielbank Mainz 

bordspill som rulett, blackjack og baccarat, samt spill på automater. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 325 av 

14.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8828 – Gauselmann / NOVOMATIC / Spielbank Bad Neuenahr / Spielbank Mainz 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. 

2018/EØS/61/02 

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


13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8842 – Tele2 / Com Hem Holding) 

1.  Kommisjonen mottok 3. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kinnevik AB (Sverige) (”Kinnevik”) 

– Tele2 AB (Sverige) (”Tele2”), kontrollert av Kinnevik 

– Com Hem Holding AB (Sverige) (”Com Hem Holding”) 

Tele2 overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Com Hem Holding. 

Sammenslutningen gjennomføres ved en aksjeselskapsrettslig fusjon. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kinnevik: kapitalinvesteringer i forskjellige foretak først og fremst innen telekommunikasjon, e-handel, underhold-

ning og finansielle tjenester. 

– Tele2: leverandør av faste og mobile telekommunikasjonstjenester i Sverige. 

– Com Hem Holding: leverandør av faste telekommunikasjonstjenester og TV-tjenester til sluttkunder i Sverige. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

11.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8842 – Tele2 / Com Hem 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”). 

2018/EØS/61/03 

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


Nr. 61/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8952 – STEAG / Siemens / JV STEAG GuD) 

1.  Kommisjonen mottok 30. august 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Siemens Project Ventures GmbH (”Siemens”, Tyskland), en del av Siemens-konsernet (Tyskland) 

– STEAG Beteiligugnsgesellschaft mbH (”STEAG”, Tyskland) 

– STEAG GuD Herne, fellesforetaket (”JV”, Tyskland) 

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

nr. 4 over JV. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer, der Siemens overtar 50 % av aksjene og stemmene i 

JV fra dets nåværende eneeier, STEAG. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– STEAG: internasjonal kraftleverandør som er aktiv innen generering og forsyning av elektrisitet og fjernvarme samt 

prosjektering, bygging og drift av kraftverk og levering av tilknyttede tekniske tjenester.  

– Siemens: globalt teknologikonsern med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering, særlig innen 

kraftproduksjon og -overføring, medisin, infrastruktur og industrielle anvendelser. 

– JV skal bygge og drive et gass- og dampkraftverk i Herne (Tyskland) og omsette elektrisiteten og varmen som 

genereres. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 315 av 

7.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8952 – STEAG / Siemens / JV STEAG GuD 

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”). 

2018/EØS/61/04 

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


13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8960 – Adient / Boeing / JV (Aircraft seats)) 

1.  Kommisjonen mottok 31. august 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Adient US LLC, kontrollert av Adient plc (”Adient”, USA) 

– The Boeing Company (”Boeing”, USA) 

– Adient Aerospace, LLC (USA) 

Adient US LLC og Boeing overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Adient Aerospace, LLC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Adient: konstruksjon, produksjon og omsetning av setesystemer og setekomponenter til personbiler, nyttekjøretøyer 

og lette lastebiler. 

– Boeing: konstruksjon, produksjon og omsetning av kommersielle jetfly samt forsvars-, romfarts- og sikkerhetssys-

temer globalt.  

– Adient Aerospace, LLC: konstruksjon, utvikling, produksjon og omsetning av flyseter. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 322 av 

12.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8960 – Adient / Boeing / JV (Aircraft seats) 

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”). 

2018/EØS/61/05 

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


Nr. 61/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8977 – Lone Star Funds / Imerys TC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 30. august 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LSF10 Impala Investments S.a.r.l. (Luxembourg), kontrollert av Lone Star Fund X (USA) (samlet omtalt som ”Lone 

Star Funds”) 

– Imerys TC, société par actions simplifiée (”Imerys”, Frankrike), kontrollert av Imerys S.A. (Frankrike) 

Lone Star Funds overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Imerys. Sammen-

slutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lone Star Funds: kapitalforetak som investerer i fast eiendom, egenkapital, kreditt og andre finansielle aktiva over 

hele verden. 

– Imerys: konstruksjon og levering av taktekkingsprodukter, blant annet takstein av leire og terrakotta, solcelleløsninger 

og termisk isolasjon samt tilbehør, til privatkunder, yrkesutøvere og byggefirmaer nesten utelukkende 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.   

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 322 av 

12.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8977 – Lone Star Funds / Imerys TC 

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. 

2018/EØS/61/06 

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


13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8991 – Alphabet/ResMed/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Verily Life Sciences LLC (”Verily”, USA), som tilhører Alphabet Inc. (”Alphabet”, USA) 

– ResMed Inc. (”ResMed”, USA) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak som skal studere de helsemessige og økonomiske virkningene av udiagnostisert og 

ubehandlet søvnapné og andre åndedrettsrelaterte søvnlidelser og utvikle programvareløsninger som gjør at helsepersonell 

mer effektivt kan identifisere, diagnostisere, behandle og overvåke personer med søvnapné og andre åndedrettsrelaterte 

søvnlidelser. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Verily: forskningsorganisasjon, tidligere Google Life Sciences. Google er det største foretaket som kontrolleres av 

Alphabet.  

– ResMed: utvikling, produksjon, distribusjon og omsetning av medisinsk utstyr og skybaserte programvare-

applikasjoner som diagnostiserer, behandler og overvåker åndedrettslidelser og andre kroniske sykdommer. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

11.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8991 – Alphabet/ResMed/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. 

2018/EØS/61/07 

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


Nr. 61/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8995 – MAGNA/OLSA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Magna Closures S.p.A. (”MAGNA”, Italia)  

– Olsa S.p.A. (”OLSA”, Italia). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MAGNA: leverandør til bilindustrien som produserer systemer, deler, moduler og komponenter hovedsakelig til 

personbiler og lette nyttekjøretøyer. 

– OLSA: leverandør til bilindustrien som produserer belysningsprodukter til personbiler og lette nyttekjøretøyer. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 321 av 

11.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8995 – MAGNA/OLSA 

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. 

2018/EØS/61/08 

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


13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9017 – SK Capital Partners / Schenectady International Group) 

1.  Kommisjonen mottok 6. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SK Capital Partners, LP (”SK Capital”, USA) 

– Addivant USA Holdings Corp. (”Addivant”, USA), kontrollert av SK Capital 

– Schenectady Internationl Group, Inc. (”SI Group”, USA) 

SK Capital, via Addivant, overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over SI 

Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SK Capital: privat investeringsforetak som fokuserer på sektorene for spesialmaterialer, kjemikalier og legemidler. 

– Addivant: global leverandør av spesialtilsetningsstoffer, blant annet antioksidanter og mellomprodukter som forbedrer 

de produksjons- og ytelsesmessige egenskapene til plast og gummi. 

– SI Group: privateid produsent og leverandør av ytelsesforbedrende tilsetningsstoffer og kjemiske mellomprodukter, 

med virksomhet over hele verden. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 325 av 

14.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9017 – SK Capital Partners / Schenectady International Group 

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”). 

2018/EØS/61/09 

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


Nr. 61/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. august 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kirin Holdings Company, Limited (”Kirin”, Japan) 

– Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan) 

– Thorne Holding Corporation (”Thorne”, USA), kontrollert av West View Capital Partners og Tudor Venture Partners. 

Kirin og Mitsui overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Thorne. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kirin: investerer i foretak i sektorene for legemidler, bioteknologi og bryggerivirksomhet. 

– Mitsui: handelshus engasjert i råvarehandel og annen virksomhet i hele verden, deriblant salg, distribusjon, innkjøp, 

markedsføring og levering av produkter innenfor forretningsområder som jern og stål, kull og ikke-jernholdige 

metaller, maskiner, elektronikk, kjemikalier og energirelaterte råvarer. 

– Thorne: utvikling, produksjon og salg av spesialiserte kosttilskudd, hovedsakelig til helsesektoren i USA. Thorne 

selger også kosttilskudd for dyr og selvdiagnostiseringsteser for påvisning av forskjellige helseproblemer. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 315 av 

7.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne 

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. 

2018/EØS/61/10 

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


13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9063 – Synnex/Convergys) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Synnex Corporation (”Synnex”, USA) 

– Convergys Corporation (”Convergys”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres gjennom en fusjonsprosess i to trinn som resulterer i opprettelsen av Concentrix CVG 

Corporation, et heleid datterselskap av Synnex som vil omfatte Convergys-virksomheten. Som følge av sammenslutningen 

vil Convergys ikke lenger være et allmennaksjeselskap.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Synnex: levering av bedriftstjenester som hjelper kunder og forretningspartnere til å vokse og forbedre sine 

kundeengasjementsstrategier. 

– Convergys: tjenester innen utkontraktering av kundebehandlingsprosesser, blant annet gjennom opprettelse og drift av 

kundeservicesentre. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 325 av 

14.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9063 – Synnex/Convergys 

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. 

2018/EØS/61/11 

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


Nr. 61/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CEFC Group (Europe) Company a.s. (”CEFC”, Kina), kontrollert av CITIC Group 

– Rockaway Capital SE (”Rockaway”, Tsjekkia) 

CEFC og Rockaway skaffer seg i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over European Bridge Travel a.s. (”fellesforetaket”), som nå kontrolleres av Rockaway. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CEFC: metallurgi, ingeniørvirksomhet, hotelltjenester, eiendomsutleie (kontor- og butikklokaler) og drift av en 

fotballklubb. 

– Rockaway: investerer i etablerte og nystartede foretak i teknologisektoren, blant annet innen e-handel. 

– Fellesforetaket: holdingselskap som indirekte kontrollerer andre foretak som er engasjert i reiselivsbransjen, særlig 

salg av reiser til tredjepart og nettsalg av flyreiser. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 318 av 

10.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9080 – CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II) 

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. 

2018/EØS/61/12 

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


13.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9111 – Bregal Unternehmerkapital / Trendtours Touristik) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bregal Unternehmerkapital II LP (”Bregal Unternehmerkapital”, Tyskland) 

– Trendtours Touristik GmbH og dets søsterforetak Bus und Service, Organisations- und Werbegesellschaft mbH 

(samlet omtalt som ”Trendtours Touristik”, Tyskland).  

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

Trendtours Touristik ved kjøp av alle aksjene i dets holdingforetak Dating, Datenerfassung und -verarbeitung, Gesellschaft 

mit beschränkter Haftung (Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bregal Unternehmerkapital: et investeringsfond som i siste instans er kontrollert av COFRA Holding AG, Zug, 

Sveits. 

– Trendtours Touristik: tilbyr turoperatørtjenester. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 325 av 

14.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9111 – Bregal Unternehmerkapital / Trendtours Touristik 

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. 

2018/EØS/61/13 

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


Nr. 61/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.9.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9114 – KKR / TPG Asia / KMK / Square Peg / PropertyGuru) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”’, USA) 

– TPG Asia VI SF Pte. Ltd. (”TPG Asia”, Singapore), som tilhører TPG (USA) 

– PT Kreatif Media Karya (”KMK”, Indonesia), som tilhører Emtek-konsernet (Indonesia) 

– Square Peg Capital Pty Ltd. (”Square Peg”, Australia) 

– PropertyGuru Pte. Ltd. (”PropertyGuru”, Singapore) 

KKR, TPG Asia, RWA og Square PEG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over PropertyGuru. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og private 

markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket og foretakets porteføljeforetak og kunder. 

– TPG Asia: en del av TPG, et privat investeringsforetak som forvalter en gruppe fond som investerer i en rekke 

forskjellige foretak gjennom oppkjøp og omstrukturering. 

– KMK: Emtek-konsernets virksomhet innen nettmedier, som driver tre fritt tilgjengelige fjernsynskanaler, 

innholdsproduksjon, et betal-TV-foretak og flere IT-foretak og har etablert seg på markedet for nettmedier via sitt 

datterselskap KMK Online. 

– Square Peg: globalt venturekapitalforetak som finansierer nystartede foretak i teknologisektoren. 

– PropertyGuru: leverandør av internettbaserte plattformer for personer eller foretak som for kommersielle eller private 

formål er interessert i å selge, kjøpe eller leie fast eiendom, hovedsakelig i Singapore, Malaysia, Indonesia, Vietnam 

og Thailand. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 322 av 

12.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9114 – KKR / TPG Asia / KMK / Square Peg / PropertyGuru 

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. 

2018/EØS/61/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8862 – GBT/HRG) 

Kommisjonen besluttet 13. juli 2018 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 32018M8862. 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.8908 – AXA / XL Group) 

Kommisjonen besluttet 9. august 2018 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 32018M8908. 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. 

2018/EØS/61/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8976 – Hisense/Gorenje) 

Kommisjonen besluttet 6. august 2018 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 32018M8976. 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.9000 – Bain Capital / Reifen Krieg Group) 

Kommisjonen besluttet 3. august 2018 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 32018M9000. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9004 – SL04 / Ambienta Sgr / JV) 

Kommisjonen besluttet 9. august 2018 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 32018M9004. 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.9043 – ZF/Magura/BFO/BMZ/JV) 

Kommisjonen besluttet 31. august 2018 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 

tysk 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 32018M9043. 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. 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 21. februar 2018 

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

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40009 – Maritime Car Carriers) 

Kommisjonen traff 21. februar 2018 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en sak 

om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-

avtalen. 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 314 av 6.9.2018, s. 8), herunder 

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

forretningshemmeligheter.  

  

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

2018/EØS/61/21 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.314.01.0008.01.ENG
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Portugal 

Berørt flyrute Bragança–Vila Real–Viseu–Cascais–Portimão–Cascais–

Viseu–Vila Real–Bragança 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

Fra 23. desember 2018 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter er tilgjengelige på 

http://www.saphety.com 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Planning and Infrastructure 

Office of the Secretary of State for Infrastructure 

Av. Barbosa do Bocage n.o 5 – 2.o andar 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

E-post: gab.infraestruturas@mpi.gov.pt 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Alghero–Milano Linate og omvendt 

Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Olbia–Milano Linate og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. april 2019 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 27-41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettsted: http://www.regione.sardegna.it 

 http://www.mit.gov.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørt flyrute Oban–Coll 

Oban–Colonsay 

Oban–Tiree 

Coll–Tiree 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

2. mars 2007 

Ikrafttredelsesdato for endringene 16. mai 2019 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Alle dokumenter vil være tilgjengelige på: 

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk 

For ytterligere opplysninger: 

Argyll and Bute Council 

Council Offices 

Kilmory 

Lochgiphead 

Argyll and Bute Council 

PA31 8RT 

Skottland 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1546604239 

Kontakt: Christine Todd 

E-post: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørt flyrute Oban–Coll 

Oban–Colonsay 

Oban–Tiree 

Coll–Tiree 

Avtalens gyldighetsperiode 16. mai 2019–15. desember 2022 

Frist for innsending av søknader og anbud 19. november 2018 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Alle dokumenter vil være tilgjengelige på: 

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk 

For ytterligere opplysninger: 

Argyll and Bute Council 

Council Offices 

Kilmory 

Lochgiphead 

Argyll and Bute Council 

PA31 8RT 

Skottland 

DET FORENTE KONGERIKE 

Tlf.: +44 1546604239 

Kontakt: Christine Todd 

E-post: Christine.Todd@argyll-bute.gov.uk 
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Forslagsinnbydelser og tilknyttede tiltak innenfor Det europeiske forskningsråds  

arbeidsprogram 2019, 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 2019, som omfattes av Horisont 2020 – rammeprogrammet for forskning og innovasjon 

(2014 –2020). 

Kommisjonen vedtok Det europeiske forskningsråds arbeidsprogram 2019 (http://ec.europa.eu/research/ 

participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) ved beslutning K(2018) 5200 av 

6. september 2018. 

Det kan sendes inn forslag i samsvar med disse innbydelsene. Det europeiske forskningsråds 

arbeidsprogram 2019, 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 

2018/EØS/61/26 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. juli til 31. juli 2018 er nå 

offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 309 av 31.8.2018, s. 1). 

2018/EØS/61/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:309:TOC
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