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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Luminor Bank AS (”Luminor Bank”, Estland), som tilhører Luminor Group AB (Sverige)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: formuesforvaltning og finansrådgivning. 

– Luminor Bank: finansielle tjenester, herunder banktjenester for privatkunder og foretak i Estland, Latvia og Litauen.  

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 2 av 

4.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank 

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. 

2019/EØS/1/01 

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

(Sak M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Magna Powertrain GmbH (”Magna”, Østerrike), kontrollert av Magna International Inc. (Canada) 

– Getrag Ford Transmissions Slovakia (”GFT”, Slovakia) 

Magna overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over GFTs virksomhet innen 

dobbeltclutch-girkasser. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Magna: datterforetak av Magna International Inc., en global leverandør til bilindustrien av systemer og moduler til 

karosseri, understell, eksteriør, seter, framdriftssystem, elektronikk, sikt, lukking og tak, samt utvikling og 

kontraktproduksjon av komplette kjøretøyer. 

– GFT: kontraktprodusent av transmisjonssystemer til personbiler og lette nyttekjøretøyer. Virksomheten som omfattes 

av den planlagte overtakelsen, gjelder utelukkende produksjon av dobbeltclutch-girkasser. 

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 464 av 

27.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia 

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. 

2019/EØS/1/02 

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

(Sak M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Volkswagen Financial Services AG (”VWFS”, Tyskland), kontrollert av Volkswagen AG (”Volkswagen”) 

– Leonie FS DVB GmbH (”DFS”, Tyskland), kontrollert av Daimler AG (”Daimler”) 

– Mobility Trader Holding GmbH (”MTH”, Tyskland), kontrollert av Volkswagen Group, drives under markedsnavnet 

HeyCar 

DFS og VWFS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over MTH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Volkswagen: global aktør innen produksjon og salg av motorkjøretøyer, herunder reservedeler og tilbehør, samt 

dieselmotorer og motorsykler. Volkswagen tilbyr også finansielle tjenester, herunder finansierings-, leasing- og 

forsikringstjenester, samt flåteforvaltning og mobilitetsløsninger.  

– Daimler: global aktør innen produksjon og salg av motorkjøretøyer, hovedsakelig personbiler, lastebiler, varebiler og 

busser. Foretakets produktportefølje omfatter også finanserings- og leasingpakker til forhandlere og sluttkunder samt 

finansielle tjenester som forsikringsmekling, investeringsprodukter, kredittkort og komplette flåteforvaltnings- og 

leasingtjenester. 

– MTH: tilbyr forhandlere og sluttkunder i Tyskland en nettbasert plattform med navnet HeyCar for kjøp og salg av 

bruktbiler av høy kvalitet. 

HeyCar driver også formidling av bilfinansieringsløsninger. 

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 2 av 

4.1.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar 

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. 

2019/EØS/1/03 

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


Nr. 1/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.1.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9208 – WorleyParsons / Jacobs ECR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– WorleyParsons Limited (”WorleyParsons”, Australia)  

– Forretningsdivisjonen for energi, kjemikalier og ressurser i Jacobs Engineering Group Inc. (”Jacobs ECR”, USA)  

WorleyParsons overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Jacobs ECR. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– WorleyParsons: global leverandør av profesjonelle tjenester som tilbyr teknisk rådgivning innen hydrokarboner, kraft, 

infrastruktur, kjemikalier, mineraler og metaller samt andre sektorer. 

– Jacobs ECR: leverandør av tekniske rådgivningstjenester, primært i energi-, kjemikalie- og ressurssektoren, som 

tilbyr kundene en rekke tjenester, blant annet tekniske strategi- og prosjekteringstjenester, innkjøp, prosjektstyring og 

byggeledelse, samt drifts- og vedlikeholdstjenester.  

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 464 av 

27.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9208 – WorleyParsons / Jacobs ECR 

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. 

2019/EØS/1/04 

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

	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9135 – The Blackstone Group / Luminor Bank) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9176 – Magna / Getrag Ford Transmissions Slovakia) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9208 – WorleyParsons / Jacobs ECR) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte



