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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8492 – Quaker / Global Houghton) 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 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: 

– Quaker Chemical Corporation (”Quaker”, USA) 

– Global Houghton Ltd. (”Houghton”, USA), kontrollert av Gulf Houghton 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 2. februar 2018, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 16. mars 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Quaker: utvikling og markedsføring av kundetilpassede kjemiske spesialprodukter. Quaker er en global leverandør av 

prosessvæsker, kjemiske spesialprodukter og teknisk ekspertise til et bredt spekter av bransjer. 

– Houghton: utvikling, produksjon og forvaltning av spesialkjemikalier, oljer og smøremidler. Houghton selger 

produktene sine til en rekke ulike bransjer.  

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 388 av 

26.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8492 – Quaker / Global Houghton 

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 

  

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

2018/EØS/69/01 

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

(Sak M.8832 – Knauf/Armstrong) 

1.  Kommisjonen mottok 17. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Knauf International GmbH (Tyskland) 

– Armstrong World Industries, Inc. (USA) 

Knauf International GmbH (”Knauf”) overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over i) datterselskaper av Armstrong World Industries, Inc. (”Armstrong”) i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) samt 

den asiatiske stillehavsregionen (APAC), og ii) utvalgte datterselskaper av Armstrongs fellesforetak med Worthington 

Industries som har virksomhet i EMEA og APAC (samlet kalt ”målforetaket”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av konkurransetilsynsmyndighetene i Østerrike, i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. Tyskland, Litauen, Spania og Det forente kongerike sluttet seg senere til 

henvisningen. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 20. juni 2018, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 24. juli 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Knauf: produsent av isolasjonsmateriale, gipsplater, murpuss og andre produkter.  

– Armstrong: utformer og produserer løsninger for tak, vegger og opphengssystemer i forretningsbygg og boligbygg. 

– Målforetaket: produserer og selger modulbaserte hengetak i EMEA og APAC og består av takvirksomheten til 

Armstrong utenfor Amerika. 

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 384 av 

24.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8832 – Knauf/Armstrong 

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/69/02 

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


25.10.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 69/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 16. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bergé Automotive Logistics, S.L. (”BAL”, Spania), som tilhører Bergé y Cía, S.A. 

– GEFCO España, S.A. (”GEFCO España”, Spania), som tilhører GEFCO, S.A. (GEFCO, Frankrike) 

BAL og GEFCO España skaffer seg i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 kontroll over et nystiftet foretak som skal integrere og forvalte begge foretakenes logistikkvirksomhet og  

-aktiva for ferdige kjøretøyer i Spania. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BAL: leverandør av logistikktjenester til bilindustrien i Spania.  

– GEFCO España: leverandør av logistikktjenester til en rekke industrier, herunder integrerte logistikktjenester til 

bilindustrien i Spania. GEFCO tilbyr forsyningskjedeløsninger, deriblant billogistikk, og er i siste instans kontrollert 

av det russiske statseide jernbaneforetaket RZD. 

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 384 av 

24.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8881 – Bergé/GEFCO/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/69/03 

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

(Sak M.8988 – Energizer / Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)) 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Energizer Holdings, Inc. (USA) 

– Global Battery and Portable Lighting Business i Spectrum Brands Holdings, Inc (USA) 

Energizer Holdings, Inc. (”Energizer”) overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele Global Battery and Portable Lighting Business i Spectrum Brands Holdings, Inc. (”Spectrum Brands' Battery and 

Portable Lighting Business”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Energizer: globalt foretak med hovedkontor i USA hvis hovedvirksomhet er produksjon og omsetning av 

forbrukerbatterier. Energizers batterier selges i hele verden, blant annet i EØS, under varemerkene Energizer og 

Eveready. Energizer er også aktivt innen salg av bærbare ladere til oppladbare batterier og bærbare belysnings-

produkter. 

– Spectrum Brands' Battery and Portable Lighting Business: består av Spectrums verdensomspennende virksomhet 

innen forbrukerbatterier, bærbare belysningsprodukter og bærbare ladere til oppladbare batterier, som selges under 

varemerkene til Spectrum og dets tilknyttede foretak (deriblant Varta og Rayovac). 

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 388 av 

26.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8988 – Energizer / Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting 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”). 

2018/EØS/69/04 

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

(Sak M.9049 – E.ON / Clever / UFC Scandinavia JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– E.ON (Tyskland) 

– Clever A/S (”Clever”, Danmark), kontrollert av SEAS-NVE 

E.ON og Clever skaffer seg i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– E.ON: energiforetak med virksomhet på tre hovedområder: i) kraftnett, ii) fornybar energi og iii) kundeløsninger, 

herunder detaljsalg av elektrisitet og gass. 

– Clever: leverer tjenester innen elektrisk mobilitet og utvikler ladeløsninger for foretak, offentlige institusjoner og 

sluttforbrukere. 

– JV: skal utvikle og drive ultraraske ladestasjoner (UFC-stasjoner) for elektriske kjøretøyer i Norge, Sverige og 

Danmark. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 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 384 av 

24.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9049 – E.ON / Clever / UFC Scandinavia 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/69/05 

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

(Sak M.9132 – ICF Novedis / CDC Habitat / Swiss Life REIM / Foncière Vesta) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ICF Novedis SA (”ICF Novedis”, Frankrike), som tilhører SNCF-konsernet (Frankrike) 

– CDC Habitat SAEM (”CDC Habitat”, Frankrike), som tilhører konsernet Caisse des Dépôts et Consignations 

(Frankrike)  

– Swiss Life REIM (Frankrike) SA (”Swiss Life REIM”, Frankrike), som tilhører Swiss Life-konsernet (Sveits) 

ICF Novedis, CDC Habitat og Swiss Life REIM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Foncière Vesta, et foretak med en eiendomsportefølje som til nå har vært 

kontrollert av SNCF-konsernet alene.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICF Novedis: datterselskap av SNCF-konsernet med virksomhet innen boligutleie. SNFC driver virksomhet innen 

person- og godstransport.  

– CDC Habitat: allmennyttig datterselskap av Caisse des Dépôts et Consignations med virksomhet innen sosiale boliger 

og lavkostboliger. 

– Swiss Life REIM: kapitalforvaltningsselskap som er heleid og kontrollert av Swiss Life-konsernet, som driver 

virksomhet innen forsikring og kapitalforvaltning.  

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 388 av 

26.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9132 – ICF Novedis / CDC Habitat / Swiss Life REIM / Foncière Vesta 

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/69/06 

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

(Sak M.9146 – ArcelorMittal / Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation / Essar Steel India) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. oktober 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Essar Steel India Ltd. (”Essar”, India) 

– ArcelorMittal S.A. (”ArcelorMittal”, Luxembourg) 

– Nippon Steel & Sumimoto Metal Corporation (”NSSMC”, Japan) 

ArcelorMittal og NSSMC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Essar. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Essar: integrert stålprodusent med produksjonsanlegg i India og Indonesia. Essar har ingen produksjonsanlegg i EØS. 

Essars stålprodukter selges hovedsakelig på hjemmemarkedet i India, men også i resten av verden, blant annet i EØS. 

Disse produktene omfatter varmvalsede produkter (herunder kvartoplater), kaldvalsede produkter, stålrør med stor 

diameter og overflatebelagte produkter. Essar driver virksomhet bare innen flate karbonstålprodukter, med unntak av 

sveisede rør og sveisede profiler framstilt av flate ark/bånd. 

– ArcelorMittal: verdensomspennende stål- og gruveselskap hvis hovedvirksomhet er produksjon, distribusjon, 

markedsføring og salg av stålprodukter. Foretaket produserer en rekke halv- og helfabrikater av stål, deriblant flate og 

lange karbonstålprodukter. Det leverer stål til flere forskjellige bruksområder, herunder bilindustri, bygg og anlegg, 

husholdningsapparater og emballasje. 

– NSSMC: produksjon og levering av stålprodukter som stålplater og -ark, stålstenger og -seksjoner, valsetråd og 

stålrør samt produkter av rustfritt stål og titan. Foretakets produkter blir hovedsakelig framstilt i Japan, og salget er 

konsentrert om asiatiske markeder, primært Japan.  

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 388 av 

26.10.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9146 – ArcelorMittal / Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation / Essar Steel India 

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/69/07 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8894 – ACS / Hochtief / Atlantia / Abertis Infraestructuras) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32018M8894. 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.9037 – Bain Capital / Italmatch Chemicals) 

Kommisjonen besluttet 11. oktober 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 32018M9037. 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/69/08 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9041 – Hutchison / Wind Tre) 

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. 2 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 32018M9041. 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.9096 – Vallourec Tubes / Bpifrance Group / Vallourec Umbilicals) 

Kommisjonen besluttet 12. oktober 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 

fransk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M9096. 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/69/10 

2018/EØS/69/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9104 – Bain Capital Private Equity / Esure Group) 

Kommisjonen besluttet 12. oktober 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 32018M9104. 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/69/12 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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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 Sverige 

Berørte flyruter Pajala–Luleå 

Gällivare–Stockholm/Arlanda 

Arvidsjaur–Stockholm/Arlanda 

Hemavan–Stockholm/Arlanda 

Vilhelmina–Stockholm/Arlanda 

Lycksele–Stockholm/Arlanda 

Kramfors–Stockholm/Arlanda 

Sveg–Stockholm/Arlanda 

Östersund–Umeå 

Torsby–Stockholm/Arlanda 

Hagfors–Stockholm/Arlanda 

Avtalens gyldighetsperiode 27. oktober 2019–26. oktober 2023 

Frist for innsending av anbud 60 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 375 av 17.10.2018, s. 4). 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbin-

delse med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

Alle dokumenter vil være tilgjengelige på: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/ 

Aktuella-upphandlingar/ 

RFT-referanse: CTM:188089 

For ytterligere opplysninger: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Tlf.: +46 771921921 

Kontaktpersoner: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se 

 

2018/EØS/69/13 
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