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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9094 – Amcor/Bemis) 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Amcor Limited (”Amcor”, Australia) 

– Bemis Company Inc. (”Bemis”, USA) 

Amcor fusjonerer i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med foretaket Bemis.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amcor: global leverandør at et bredt spekter av emballasjeløsninger: harde og fleksible emballasjeprodukter for 

næringsmidler, drikkevarer, medisinske produkter, produkter til personlig pleie og andre forbruksvarer. 

– Bemis: global leverandør av fleksibel og hard plastemballasje for næringsmidler, forbruksvarer, medisinske produkter 

og andre sektorer. 

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 425 av 

26.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9094 – Amcor/Bemis 

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/80/01 

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

(Sak M.9120 – Carlyle/Apollo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 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: 

– The Carlyle Group LP (”Carlyle”, USA) 

– Apollo Aviation Holdings Limited, holdingforetaket til Apollo Aviation Group (”Apollo”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: internasjonal alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt på tvers av fire investe-

ringskategorier: foretaksrisikokapital, fast eiendom, global kreditt og finansieringsløsninger. 

– Apollo: multistrategisk investeringsforvalter innen luftfart som hovedsakelig er aktiv innen levering av operasjonelle 

leasingtjenester til den kommersielle luftfartsindustrien. 

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 425 av 

26.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9120 – Carlyle/Apollo 

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/80/02 

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


29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9122 – TCCC/Costa) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Coca-Cola Company (”TCCC”, USA) 

– Costa Limited (”Costa”, Det forente kongerike), kontrollert av Whitbread Group plc. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TCCC: lisensiering av merker og merkevarer som brukes til å markedsføre og selge alkoholfrie kommersielle 

drikkevarer, salg av siruper og konsentrater til autoriserte tappe- og konserveringsforetak og drikkeautomater samt 

produksjon og salg av ferdige drikkevarer over hele verden. 

– Costa: drift av kafeer i et begrenset antall EU-medlemsstater gjennom egenkapital og franchisebutikker, engrossalg av 

pakket, brent og malt kaffe, drift av automater for varm drikke. 

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 429 av 

28.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9122 – TCCC/Costa 

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/80/03 

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

(Sak M.9123 – ADM/Neovia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Archer Daniels Midland-konsernet (”ADM”, USA), via det heleide datterselskap ADM France 

– Neovia (Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADM: bearbeiding av oljefrø, mais, sukker, hvete og andre landbruksvarer, produksjon av vegetabilsk olje og 

fettstoffer, vegetabilsk protein, grovt mel, korn, søtstoffer, mel, biodiesel, etanol og andre fôr- og næringsmid-

delingredienser og tilsetningsstoffer med merverdi. 

– Neovia: produksjon og markedsføring av en rekke fôrvarer til fôrvareindustrien gjennom forretningsområder som 

omfatter forhåndsblandinger og merverditjenester, fôr til kjæledyr, tilsetningsstoffer og tilskudd, akvakultur og 

komplette fôrløsninger. 

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 425 av 

26.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9123 – ADM/Neovia 

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/80/04 

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


29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9127 – Carlyle/Sedgwick) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Carlyle Partners VII Cayman, L.P., kontrollert av The Carlyle Group, L.P. (”Carlyle”, USA)  

– Sedgwick, Inc. (”Segdwick”, USA)  

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

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: en internasjonal alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt. Carlyle kontrollerer 

indirekte Innovation Group, et foretak som er aktivt innen tredjepartsadministrasjon av forsikringskrav og vurderings-

tjenester på eiendoms- og kjøretøysområdene, og Abtran, et foretak som utkontrakterer forretningsprosesser.  

– Sedgwick: global leverandør av risikohåndteringsløsninger, herunder tapsjustering, tredjepartsadministrasjon av 

forsikringskrav, konsulenttjenester ved tap og tjenester for å sette eiendommer tilbake til opprinnelig stand. 

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 425 av 

26.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9127 – Carlyle/Sedgwick 

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/80/05 

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

(Sak M.9143 – CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CapMan plc (”CapMan”, Finland) 

– NH-Amundi Asset Management Co. Ltd. (”NH-Amundi”, Korea), kontrollert i fellesskap av NongHyup Financial 

Group (i siste instans eid av Korean National Agricultural Cooperative Federation) og Amundi Asset Management  

(i siste instans eid av Crédit Agricole Group) 

– Green Investment Group (”GIG”, Det forente kongerike), kontrollert av Macquarie Group Limited 

– Cloud Snurran (Sverige) 

CapMan, NH-Amundi og Macquarie overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Cloud Snurran. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak (JV). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CapMan: nordisk foretak som driver med investeringer og spesialisert kapitalforvaltning. 

– NH-Amundi: aktivaforvaltningsforetak som leverer investeringsfonds- og plasseringsforvaltning for alle typer 

investeringer. 

– GIG: spesialist på investeringer innen grønn energi, prosjektstyring og porteføljeforvaltning med tilknyttede tjenester. 

– Cloud Snurran: fellesforetaket som skal utvikle, bygge og drive en vindmøllepark på land 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. 

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 429 av 

28.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9143 – CapMan / NH-Amundi / Green Investment Group / Cloud Snurran 

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/80/06 

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


29.11.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 80/7 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9158 – SoftBank / Toyota Motor Corporation / MONET Technologies JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SoftBank Corp. (”SoftBank”, Japan), som tilhører SoftBank Group Corp. (”SoftBank Group”, Japan) 

– Toyota Motor Corporation (”TMC”, Japan) 

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

nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket MONET Technologies Corporation, som i en første fase vil utvikle og 

kommersialisere programvareplattformer som skal tilby transporttjenester på bestilling via buss eller taxi parallelt med 

kollektivtransporten i Japan, og som senere vil bruke programvareplattformene til å levere mobilitetstjenester ved bruk av 

egne kjøretøy. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SoftBank Group: morforetaket til en global portefølje av datterselskaper og tilknyttede foretak involvert i avansert 

telekommunikasjonstjenester, internettjenester, tingenes internett, robotteknikk og teknologileverandører for ren 

energi. 

– TMC: design, produksjon, montering og salg av personkjøretøyer, små varebiler, kommersielle kjøretøyer, tilknyttede 

deler og tilbehør. 

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 425 av 

26.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9158 – SoftBank / Toyota Motor Corporation / MONET Technologies 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/80/07 

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

(Sak M.9159 – CVC / MUFG / Ngern Tid Lor) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (”MUFG”, Japan) 

– Ngern Tid Lor Company Limited (”Ngern Tid Lor”, Thailand) 

CVC og MUFG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Ngern 

Tid Lor. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: leverer rådgivning til og forvaltning av investeringsfond og -plattformer. CVC har interesser i en rekke foretak 

innen ulike bransjer, herunder, kjemikalier, helse, forsikringsgarantier, detaljhandel og distribusjon, hovedsakelig i 

Europa, USA og Asia-Stillehavsregionen. 

– MUFG: leverer et bredt spekter av finansielle løsninger over hele verden, herunder bankvirksomhet, kapitalfor-

valtning, verdipapirer, kredittkort og leasing. 

– Ngern Tid Lor Company Limited: leverer i hovedsak lån mot sikkerhet, for eksempel kontantlån gitt til låntakere i 

Thailand i bytte mot eiendomsrett til et kjøretøy. 

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 425 av 

26.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9159 – CVC / MUFG / Ngern Tid Lor 

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/80/08 

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

(Sak M.9177 – Sumitomo / Metal One / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo (Japan) 

– Metal One (Japan), kontrollert av Mitsubishi Corporation (Japan) 

– Metal One Pipe & Tubular Products Inc. (Japan) 

Sumitomo og Metal One overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Metal One Pipe & Tubular Products Inc. Metal One Pipe & Tubular Products Inc. er tidligere 

kontrollert alene av Metal One. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo: et integrert handels- og investeringsselskap som er aktivt innen en rekke sektorer som i) metallprodukter, 

ii) transport- og konstruksjonssystemer, iii) infrastruktur, iv) media og digitale løsninger, v) boligrelaterte og andre 

eiendommer og vi) mineralressurser, energi, kjemikalier og elektronikk. 

– Metal One: et integrert stålhandelsforetak som leverer ulike stålprodukter i Japan og internasjonalt. 

– Metal One Pipe & Tubular Products Inc: engrosdistribusjon av stålrør og rørledningsutstyr. 

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 428 av 

27.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9177 – Sumitomo / Metal One / 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/80/09 

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

(Sak M.9189 – Cerberus Group / Marke Creative Merchandise) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Cerberus Group (”Cerberus”, USA) 

– Marke Creative Merchandise Ltd. (”Marke”, USA), et datterforetak til Staples, Inc. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cerberus: privat investeringsforetak som er aktivt i en rekke bransjer over hele verden. 

– Marke: aktiv over hele verden innen levering av kreative løsninger for markedsføring av varemerker i en rekke 

bransjer herunder bilindustrien, finansielle tjenester, drikkevarer, logistikk, teknologi og detaljhandel. 

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 428 av 

27.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9189 – Cerberus Group / Marke Creative Merchandise 

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/80/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– MinebeaMitsumi Inc. (”MinebeaMitsumi”, Japan) 

– U-Shin Ltd. (”U-Shin”, Japan) 

MinebeaMitsumi overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele U-Shin. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 7. november 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MinebeaMitsumi: aktiv innen maskindeler, elektroniske enheter og komponenter og elektroniske produkter. 

– U-Shin: er aktiv innen utforming, produksjon og levering av maskindeler og elektroniske enheter som blant annet 

brukes innen bilindustrien, i industriutstyr og innen boligsikkerhet. 

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 430 av 

29.11.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9212 – MinebeaMitsumi/U-Shin 

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/80/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8823 – Neste / Demeter Animal Fats and Proteins)  

Kommisjonen besluttet 20. 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 32018M8823. 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.8984 – HG/Vista/Allocate)  

Kommisjonen besluttet 22. 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 32018M8984. 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/80/12 

2018/EØS/80/13 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 15. november 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 32018M9132. 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/80/14 
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Kommisjonskunngjøring 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 Spania 

Berørte flyruter Melilla–Almería/Granada/Sevilla 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

Dagen etter at denne meldingen ble kunngjort (EUT C 425 

av 26.11.2018, s. 14) 

For henvendelser om teksten til og eventuell annen 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

SPANIA 

Tlf.: +34 915977505 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@fomento.es 
 

Dersom ingen luftfartsselskaper framlegger en trafikkplan som er i samsvar med forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste, kan adgang begrenses til et enkelt luftfartsselskap gjennom en tilsvarende offentlig 

anbudskonkurranse i samsvar med artikkel 16 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008 

 

Kommisjonskunngjøring 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 Spania 

Berørte flyruter Melilla–Almería/Granada/Sevilla 

Avtalens gyldighetsperiode Fire år fra flygingene starter 

Frist for innsending av anbud To måneder etter at denne meldingen ble kunngjort (EUT 

C 425 av 26.11.2018, s. 15) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Ministerio de Fomento 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

ES-28071 Madrid 

SPANIA 

Tlf.: +34 915977505 

Faks: +34 915978643 

E-post: osp.dgac@fomento.es 
 

 

2018/EØS/80/15 

2018/EØS/80/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0014.01.ENG
mailto:osp.dgac@fomento.es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0015.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0015.01.ENG
mailto:osp.dgac@fomento.es
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Kunngjøring fra den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk i  

henhold til artikkel 3 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF om  

vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av  

hydrokarboner 

Den nederlandske minister for økonomi og klimapolitikk kunngjør at det er mottatt en søknad om 

tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner for blokk F12, angitt på kartet vedlagt som vedlegg 3 til 

forskriften om gruvedrift (Mijnbouwregeling) (Statstidende 2014, nr. 4928). 

Med henvisning til direktivet nevnt i innledningen samt artikkel 15 i loven om gruvedrift (Mijnbouwwet) 

(Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542) innbyr ministeren for økonomi og klimapolitikk herved 

berørte parter til å sende inn en konkurrerende søknad om tillatelse til å drive leting etter hydrokarboner 

for blokk F12 på den nederlandske kontinentalsokkelen. 

Ministeren for økonomi og klimapolitikk er vedkommende myndighet for tildeling av tillatelser. 

Kriteriene, vilkårene og kravene angitt i artikkel 5 nr. 1 og 2 og artikkel 6 nr. 2 i ovennevnte direktiv er 

beskrevet i loven om gruvedrift (Tidende for lover og dekreter 2002, nr. 542). 

Søknader sendes innen 13 uker etter at denne kunngjøringen ble offentliggjort i Den europeiske unions 

tidende (EUT C 425 av 26.11.2018, s. 13) til: 

The Minister for Economic Affairs and Climate Policy 

attn.: Mr J.L. Rosch, Energy and Environment Directorate 

E-post: mijnbouwaanvragen@minez.nl 

Søknader som mottas etter at denne fristen er utløpt, vil ikke bli tatt i betraktning. 

Beslutning om søknadene vil i utgangspunktet bli tatt senest tolv måneder etter søknadsfristens utløp. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte E.J. Hoppel på følgende telefonnummer: +31 703797762. 

2018/EØS/80/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.425.01.0013.01.ENG
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INNBYDELSE TIL Å SENDE INN FORSLAG – EACEA/21/2018 

Erasmus+-programmet, hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer 

Sosial integrasjon og felles verdier: bidrag innen områdene utdanning og opplæring 

1. MÅL  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag vil støtte overnasjonale samarbeidsprosjekter på områdene 

utdanning og opplæring. 

Hver søknad må inneholde ett allment mål og ett av de konkrete målene. Listene med allmenne og 

konkrete mål i denne innbydelsen er uttømmende, forslag som ikke inneholder disse målene, vil ikke bli 

tatt med i vurderingen. 

Allmenne mål  

Forslag må inneholde ett av de to allmenne målene nedenfor: 

1. Å spre og/eller trappe opp god praksis for inkluderende læring og for å fremme felles verdier, særlig 

det som er satt i gang på lokalt plan. I forbindelse med denne innbydelsen betyr trappe opp å gjen-

skape god praksis på et bredere plan, å overføre den til en annen sammenheng eller å gjennomføre 

den på et høyere/systemisk nivå. 

 eller 

2. Å utvikle og innføre nyskapende metoder og praksiser for å fremme inkluderende utdanning og 

felles verdier. 

Konkrete mål  

Forslag må inneholde ett av de to konkrete målene nedenfor: 

 styrke sosial og samfunnsmessig kompetanse, fremme kunnskap, forståelse og eget ansvar for 

verdier og grunnleggende rettigheter 

 fremme inkluderende utdanning og opplæring og utdanning for vanskeligstilte elever, herunder 

gjennom å støtte undervisningspersonell i å håndtere mangfold og øke mangfoldet blant 

undervisningspersonell 

 styrke kritisk tenking og mediekompetanse blant elever, foreldre og undervisningspersonell 

 støtte integrasjon av nyankomne innvandrere i utdanning av god kvalitet, blant annet ved å 

vurdere kunnskap og godkjenne tidligere kompetanse 

 fremme digital kompetanse og kunnskap blant digitalt ekskluderte grupper (herunder eldre, 

innvandrere og unge med vanskelig bakgrunn) gjennom partnerskap mellom skoler, foretak og 

ikke-formell sektor, herunder offentlige biblioteker 

Prosjektene oppfordres til å involvere rollemodeller i sine aktiviteter der det er passende. 

2. RETT TIL Å SØKE  

2.1 Hvem kan søke?  

Berettigede søkere er offentlige og private organisasjoner som er aktive innen utdanning, yrkesopplæring 

og ungdomsarbeid eller andre sosioøkonomiske sektorer, eller organisasjoner med aktiviteter som spenner 

over flere fagområder (f. eks. kulturorganisasjoner, det sivile samfunnet, idrettsorganisasjoner, god-

kjenningssentre, handelskamre, bransjeorganisasjoner osv.). 

Bare juridiske personer etablert i følgende programstater kan søke: 

 de 28 medlemsstatene i Den europeiske union(1)  

  

(1) For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for hele 

prosjektperioden. Dersom Det forente kongerike trekker seg ut av EU i løpet av prosjektperioden uten å ha 

inngått en avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse enten 

ikke lenger motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate prosjektet i 

henhold til artikkel II.16.3.1 bokstav a) i støtteavtalen. 
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 EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge 

 EUs kandidatstater: Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia, Tyrkia og Serbia(1) 

Minstekravet til sammensetning av partnerskap i forbindelse med denne innbydelsen er fire søkerberet-

tigede organisasjoner som representerer fire programstater. 

Dersom nettverk er involvert i prosjektet, må konsortiet bestå av minst to organisasjoner som ikke er 

medlemmer av nettverket/nettverkene, og konsortiet må representere minst fire søkerberettigede stater. 

2.2 Støtteberettigede aktiviteter og prosjektets varighet  

Bare aktiviteter som organiseres i programstater (se avsnitt 2.1), vil bli vurdert som støtteberettiget. 

Eventuelle kostnader i forbindelse med aktiviteter gjennomført utenfor disse statene eller av organi-

sasjoner som ikke er registrert i programstatene, er ikke støtteberettigede. Aktiviteter som involverer 

andre stater enn programstater, kan unntaksvis og etter vurdering fra sak til sak, vurderes som 

støtteberettigede, men de må da ha Forvaltningsorganets særskilte godkjenning på forhånd. 

Aktivitetene må starte 1. november eller 1. desember 2019 eller 15. januar 2020. 

Prosjektets varighet skal være 24 eller 36 måneder. 

3. FORVENTEDE RESULTATER  

Prosjekter bør føre til resultater som: 

 økt bevissthet, kunnskap og forståelse med hensyn til god praksis i de relevante utdannings-

institusjonene og -fellesskapene 

 økt bruk av de aller nyeste innovative tiltakene innen strategi eller praksis 

 økt bevissthet, motivasjon og kompetanse hos utdanningsledere og undervisningspersonell med 

hensyn til inkluderende utdanningstiltak og promotering av felles verdier 

 aktivt engasjement fra familier og lokalsamfunnet når det gjelder å støtte inkluderende 

utdanningstiltak og promotering av felles verdier 

 mer omfattende og effektive verktøy for å støtte utdannings- og opplæringsinstitusjoner og 

kunnskapsleverandører når det gjelder å gjennomføre inkluderende utdanningstiltak og fremme 

felles verdier 

4. TILGJENGELIG BUDSJETT  

Samlet tilgjengelig budsjett for samfinansiering av prosjekter i forbindelse med denne innbydelsen er 

EUR 10 000 000. 

Det økonomiske bidraget fra EU kan ikke overstige 80 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Det maksimale tilskuddsbeløpet er EUR 500 000 per prosjekt. 

Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige midlene. 

5. TILDELINGSKRITERIER  

Støtteberettigede forslag vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

1) prosjektets relevans (30 %) 

2) kvalitet på prosjektets utforming og gjennomføring (20 %) 

3) kvalitet på partnerskapet og samarbeidsordningene (20 %) 

4) virkning, spredning og bærekraftighet (30 %)  

  

(1) De budsjettmessige tilpasninger som følger av at Serbia blir en programstat i Erasmus+- programmet får 

anvendelse fra 1. januar 2019 forutsatt at kommisjonsbeslutning om godkjenning av (endringen av) avtalen 

mellom Den europeiske union og Republikken Serbia om Republikken Serbias deltakelse i ”Erasmus+”: 

unionsprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett fra og med 1. januar 2019, vedtas. 
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6. FRIST OG FRAMGANGSMÅTE FOR INNSENDING AV FORSLAG  

Søknadsfrist: 26. februar 2019 – kl. 12.00 (lokal tid Brussel) 

Søkere oppfordres til å sette seg godt inn i all informasjon om innbydelsen til å sende inn forslag 

EACEA/21/2018 og om framgangsmåte for innsending av søknad og bes bruke de obligatoriske doku-

mentene som finnes på: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referanse EACEA/21/2018) 

Søknad og obligatoriske vedlegg skal sendes inn elektronisk ved hjelp av det elektroniske søknads-

skjemaet. 

7. OPPLYSNINGER OM INNBYDELSEN  

Alle opplysninger om innbydelsen til EACEA/21/2018 er tilgjengelig på følgende nettsted: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referanse EACEA/21/2018) 

E-postadresse for henvendelser: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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