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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8713 – Tata Steel / thyssenkrupp / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 25. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tata Steel Limited (”Tata Steel”, India) 

– thyssenkrupp AG (”thyssenkrupp”, Tyskland) 

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Nederland) 

Tata Steel og thyssenkrupp 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 i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tata Steel: allsidig stålprodusent som er aktiv innen utvinning av kull og jernmalm, produksjon av stålprodukter og 

salg av stålprodukter globalt, produksjon av ferrolegeringer og beslektede mineraler samt framstilling av visse andre 

produkter, bl.a. landbruksutstyr og lagre. 

– thyssenkrupp: allsidig industrikonsern som er aktivt innen produksjon av valsede karbonstålprodukter, 

materialtjenester, heisteknologi, industriløsninger og komponentteknologi. 

– JV: produksjon og salg av valsede karbonstålprodukter. Tata Steel og thyssenkrupp vil begge overføre et antall av 

sine eksisterende aktiva til fellesforetaket. 

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 354 av 

3.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8713 – Tata Steel / thyssenkrupp / 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”). 

2018/EØS/65/01 

mailto::%20COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 65/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.10.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8915 – DS Smith / Europac) 

1.  Kommisjonen mottok 24. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DS Smith plc (”DS Smith”, Det forente kongerike) 

– Papeles y Cartones de Europa, S.A. (”Europac”, Spania) 

DS Smith overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Europac. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DS Smith: hovedsakelig produksjon og salg av bølgepappemballasje i EØS og plastemballasje over hele verden. DS 

Smith samler også inn brukt papir og bølgepapp til bruk i produksjon av gjenvunnet papir til bølgepappemballasje. 

– Europac: papir- og emballasjeforetak. Foretaket er hovedsakelig aktivt innen produksjon og salg av papir, bølgepapp 

og bølgepappemballasje. Til sin produksjon av papir og bølgepapp har det skogbruksvirksomhet i Spania, Frankrike 

og Portugal. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

4. Kommisjonen innbyr 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 353 av 

2.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8915 – DS Smith / Europac 

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/65/02 

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


4.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8955 – Takeda/Shire) 

1.  Kommisjonen mottok 28. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Takeda Pharmaceutical Company Limited (”Takeda”, Japan) 

– Shire plc (”Shire”, Jersey). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Takeda: verdensomspennende legemiddelforetak med særlig fokus på onkologi, fordøyelsessykdommer, nevro-

vitenskap og vaksiner. 

– Shire: verdensomspennende biofarmasøytisk selskap som spesialiserer seg på behandling av sjeldne sykdommer 

innenfor flere behandlingsområder. 

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 355 av 

4.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8955 – Takeda/Shire 

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/65/03 

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

(Sak M.8989 – Sony / EMI Music Publishing) 

1.  Kommisjonen mottok 21. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sony Corporation of America (”Sony”, USA), som tilhører Sony-konsernet 

– EMI Music Publishing (”EMI MP”, Det forente kongerike) 

Sony overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele EMI MP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sony: amerikansk datterforetak av Sony Corporation i Japan, som direkte og gjennom sine datterselskaper er aktivt 

over hele verden i flere bransjer, deriblant elektronikkprodukter, spill, underholdningstjenester – herunder film, 

fjernsynsprogrammer, innspilt musikk og utgivelse av musikk – og finansielle tjenester. 

– EMI MP: musikkutgivelsesforetak som er kontrollert av Sony og Mubadala i fellesskap, og hvis katalog har vært 

forvaltet av Sony/ATV Music Publishing (”Sony/ATV”) siden 2012. 

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 353 av 

2.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8989 – Sony / EMI Music Publishing 

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/65/04 

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

(Sak M.9096 – Vallourec Tubes / Bpifrance Group / Vallourec Umbilicals) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bpifrance Investissement (Frankrike) 

– Vallourec Tubes (Frankrike) 

– Vallourec Umbilicals (Frankrike), kontrollert av Vallourec Tubes 

Bpifrance Investissement og Vallourec Tubes overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Vallourec Umbilicals. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bpifrance Investissement: investeringsfond som bidrar med kapital til og foretar direkteinvesteringer i industri-

prosjekter. 

– Vallourec Tubes: produksjon av sømløse stålrør og rørløsninger til kraft- og industrimarkedet. 

– Vallourec Umbilicals: produksjon av valsede, sveisede rør av rustfritt stål til bruk i navlestrengskabler. 

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 347 av 

28.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9096 – Vallourec Tubes / Bpifrance Group / Vallourec Umbilicals 

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/65/05 

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

(Sak M.9109 – OMERS / BCI / AIMCo / PGGM / CPPIB / Puget Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OMERS Administration Corporation (”OMERS”, Canada) 

– British Columbia Investment Management Corporation (”BCI”, Canada) 

– Alberta Investment Management Corporation (”AIMCo”, Canada) 

– PGGM Vermogensbeheer B.V. (”PGGM”, Nederland), i siste instans kontrollert av PGGM Cooperatie U.A. 

(Nederland) 

– Canadian Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) 

– Puget Holdings LLC (”Puget”, USA) 

OMERS, BCI, AIMCo, PGGM og CPPIB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Puget. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OMERS: fungerer som administrator for OMERS-pensjonsordningene og som forvalter av pensjonsfondene knyttet 

til pensjonsordningene. Det forvalter en lang rekke investeringer, bl.a. i offentlig egenkapital, verdipapirer med fast 

avkastning og alternative investeringsmarkeder i Canada og på verdensplan. 

– BCI: stor institusjonell investor som investerer i verdipapirer med fast avkastning, pantelån, offentlig og privat 

egenkapital, fast eiendom, infrastruktur og fornybare ressurser. BCI er representant for provinsregjeringen i British 

Columbia i Canada. 

– AIMCo: en av Canadas største institusjonelle forvaltere av investeringsfond. AIMCo er representant for HMQ 

(juridisk person for den kanadiske provinsen Alberta). 

– PGGM: PGGM er et datterforetak av PGGM N.V., en nederlandsk pensjonsforvalter som har spesialisert seg på 

forvaltning av kollektive pensjoner. Foretaket forvalter bl.a. PGGMs infrastrukturfond. 

– CPPIB: investeringsforvaltningsforetak som investerer kapital som det får overført fra Canada Pension Plan Fund. 

Foretaket investerer hovedsakelig i offentlig og privat egenkapital, fast eiendom, infrastruktur og verdipapirer med 

fast avkastning. 

– Puget: driver praktisk talt hele sin virksomhet gjennom Puget Sound Energy, som er et regulert elektrisitets- og 

gassforsyningsforetak i delstaten Washington i USA. Primærvirksomheten omfatter produksjon, overføring og 

distribusjon av elektrisk kraft og distribusjon av naturgass. 

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 347 av 

28.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9109 – OMERS / BCI / AIMCo / PGGM / CPPIB / Puget Holdings) 

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/65/06 

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

(Sak M.8738 – Rhône-Zodiac/Fluidra) 

Kommisjonen besluttet 27. juni 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32018M8738. 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.8956 – Biogen / Samsung BioLogics / Bioepis JV) 

Kommisjonen besluttet 10. september 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 32018M8956. 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/65/07 

2018/EØS/65/08 

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

(Sak M.8999 – CACF/Bankia/JV) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32018M8999. 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.9034 – EQT Fund Management / Azelis) 

Kommisjonen besluttet 21. september 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 32018M9034. 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/65/09 

2018/EØS/65/10 

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


4.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 65/9 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9052 – Kirin/Mitsui/Thorne) 

Kommisjonen besluttet 24. september 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 32018M9052. 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.9074 – Total / Pont Sur Sambre Power and Toul Power) 

Kommisjonen besluttet 11. september 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 32018M9074. 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/65/11 

2018/EØS/65/12 

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.9098 – Goldman Sachs / Orix / ILS) 

Kommisjonen besluttet 20. september 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 32018M9098. 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/65/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 7. mai 2018 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8444 – ArcelorMittal/Ilva) 

Kommisjonen traff 7. mai 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En 

ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på nettstedet til 

generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. 

  

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

2018/EØS/65/14 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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Melding fra den danske regjering om invitasjon til å søke om tillatelser til  

å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner i et område av Nordsjøen 

Åttende danske konsesjonsrunde 

Med henvisning til artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av  

30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 

hydrokarboner(1) meddeles det herved at det i henhold til § 12 nr. 1 bokstav a) i lov om bruk av dansk 

grunn (jf. lov nr. 960 av 13. september 2011 med senere endringer) kan søkes om tillatelser i et område av 

Nordsjøen på den danske kontinentalsokkel vest for lengdegrad 6° 15’ Ø (ED50) (Sentralgraven og 

tilgrensende områder), fram til 1. februar 2019 kl. 12.00. Dersom tidsrommet mellom offentliggjøringen 

av denne meldingen i Den europeiske unions tidende (EUT C 347 av 28.9.2018, s. 4) og 1. februar 2019 

er kortere enn 90 dager, kan søknader inngis fram til kl. 12.00 på den 90. dagen etter offentliggjøringen av 

denne meldingen i Den europeiske unions tidende eller, dersom den 90. dagen faller i en helg, på en 

helligdag, grunnlovsdag, julaften eller nyttårsaften, fram til kl. 12.00 påfølgende virkedag. 

Det kan søkes om tillatelse til leting etter og utvinning av hydrokarboner i deler av et ikke-

konsesjonsbelagt område i og rundt Sentralgraven i Nordsjøen, som vist på kartet på nettstedet til danske 

Energistyrelsen. Området er avgrenset mot nord, vest og sør av sokkelgrensene med Norge, Det forente 

kongerike og Tyskland, og i øst av lengdegrad 6° 15′ Ø (ED50). 

Det kan videre søkes om tillatelse til leting etter og utvinning av hydrokarboner i ikke-konsesjonsbelagte 

lag under konsesjonsbelagte områder som er avgrenset nedover i dybden, og over konsesjonsbelagte 

områder som er avgrenset oppover. 

Det kan også søkes om områder som eventuelt skifter status fra konsesjonsbelagt til ikke-

konsesjonsbelagt, fram til 90 dager før søknadsfristens utløp. 

Bestemmelser og kriterier i henhold til artikkel 5 nr. 1 i direktiv 94/22/EF (jf. lov nr. 960 av  

13. september 2011 lov om bruk av dansk grunn, med senere endringer) ble offentliggjort 26. juni 2018 i 

dansk Statstidende nr. 120 under ”Forskellige kundgørelser: Licitationer og udbud”. 

I samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/42/EF 27. juni 2001 om vurdering av 

miljøvirkningene av visse planer og programmer(2) har det danske energi-, forsynings- og 

klimadepartementet gjennomført en miljøvurdering av planen som ligger til grunn for anbudsprosedyren. 

Nærmere opplysninger om planen og miljøvurderingen finnes på nettstedet til danske Energistyrelsen. 

Søknader sendes til følgende adresse, der ytterligere opplysninger basert på direktiv 94/22/EF er 

tilgjengelige:  

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

Energistyrelsen 

Amaliegade 44 

1256 København K 

DANMARK 

Tlf.: +45 33926700 

E-post: ens@ens.dk 

Nettsted: http://www.ens.dk, http://www.ens.dk/8thRound (opplysninger om 

åttende konsesjonsrunde og om miljøvurderingen) 

Det forventes at Energistyrelsen vil flytte i begynnelsen av 2019. Søkere oppfordres derfor til å holde seg 

orientert om leveringsadressen på Energistyrelsens nettsted eller ved å ta kontakt per telefon. 

Tillatelser meddeles normalt innen seks måneder etter at søknadsfristen har utløpt. 

  

(1) EUT L 164 av 30.6.1994, s. 3. 

(2) EUT L 197 av 21.7.2001, s. 30. 

2018/EØS/65/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.347.01.0004.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:1994:164:TOC
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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. august 2018 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 349 av 28.9.2018, s. 1 og 14). 

2018/EØS/65/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:349:TOC
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