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19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 100/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9383 – ZF/WABCO) 

1.  Kommisjonen mottok 9. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ZF Friedrichshafen AG (Tyskland) 

– WABCO Holdings Inc. (USA) 

ZF Friedrichshafen AG overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele WABCO 

Holdings Inc. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ZF Friedrichshafen AG: et globalt teknologiforetak som utvikler, produserer og distribuerer produkter og systemer for 

personbiler og nyttekjøretøyer og industriell teknologi. 

– WABCO Holdings Inc: en global leverandør av bremsebetjeningssystemer, teknologier og tjenester for å forbedre 

sikkerheten, effektiviteten og tilkoblingsmulighetene hos nyttekjøretøyer, herunder lastebiler, busser og tilhengere.  

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 424 av 

17.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9383 – ZF/WABCO 

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”). 

2019/EØS/100/01 

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


Nr. 100/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9455 – Compass / Fazer Food Services) 

1.  Kommisjonen mottok 12. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compass Group PLC (Det forente kongerike) 

– Fazer Food Services AB (Sverige), som tilhører Oy Karl Fazer Ab (Finland) 

– Fazer Food Services OY (Finland), som tilhører Oy Karl Fazer Ab (Finland) 

– Fazer Food Services AS (Norge), som tilhører Oy Karl Fazer Ab (Finland) 

– Fazer Food Services A/S (Danmark), som tilhører Oy Karl Fazer Ab (Finland) 

– Fazer Food OÜ (Estland), som tilhører Oy Karl Fazer Ab (Finland)  

Compass Group PLC overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Fazer Food 

Services AB, Fazer Food Services OY, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S og Fazer Food OÜ. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Compass Group PLC: leverer utkontrakterte næringsmiddeltjenester til kunder innen sektorene foretak og industri, 

helse og velferd og utdanning samt til forsvaret, offshore og andre fjerntliggende kunder. Foretaket leverer også 

støttetjenester som lokalforvaltning og rengjøringstjenester i tillegg til næringsmiddeltjenester og konsesjoner knyttet 

til næringsmiddeltjenester innen sport- og fritidssektoren. 

– Fazer Food Services AB, Fazer Food Services OY, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S og Fazer Food 

OÜ: leverer catering-, restaurant- og næringsmiddeltjenester i Finland, Sverige, Danmark og Norge og har i tillegg en 

begrenset tilstedeværelse i Estland.  

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 Den europeiske 

unions tidende 23. desember 2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9455 – Compass / Fazer Food Services 

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”). 

2019/EØS/100/02 

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


19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 100/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9503 – Gardner Denver / Ingersoll Industrials) 

1.  Kommisjonen mottok 16. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ingersoll-Rand U.S. HoldCo, Inc. (”IR Industrials”, USA), som tilhører konsernet Ingersoll-Rand plc (Irland) 

– Gardner Denver Holdings, Inc. (”GDI”, USA) 

GDI overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele IR Industrials. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IR Industrials: industrivirksomheten til Ingersoll-Rand, som er aktiv innen luft- og gasskompressorer, vifter, 

gassystemer og -tjenester, håndverktøy og materialhåndteringssystemer samt nyttekjøretøyer og kjøretøyer med lav 

hastighet. 

– GDI: leverandør av luft- og gasskompressorutstyr, reservedeler og tjenester til ettermarkedet som tilbys industrien, 

energisektoren og legemiddelindustrien. GDI utformer, produserer og markedsfører kompressorer, pumper, vifter og 

støvsugere til en rekke industriformål. 

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 EUT C 428 av 

20.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9503 – Gardner Denver / Ingersoll Industrials 

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”). 

2019/EØS/100/03 

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


Nr. 100/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9593 – PTT GC / ALPLA TH / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PTT Global Chemical Public Company Limited (”PTT GC”, Thailand) 

– ALPLA TH Recyclingbeteiligungsgesellschaft m.b.H.A, (”ALPLA TH”, Østerrike) 

– ENVICCO Limited (”JV”, Thailand) 

PTT GC og ALPLA TH 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: 

– PTT GC: produserer og leverer petrokjemiske produkter i tidlige ledd, mellomprodukter og produkter i senere ledd, 

herunder polyetylentereftalat (PET) og polyetylen med høy densitet (HDPE). 

– ALPLA TH: utvikler og produserer forpakningsløsninger av hard plast som forpakningssystemer (for eksempel 

flasker med kork eller lokk), flasker, lokk, formstøpte deler, preformer og rør. 

– JV: skal produsere og levere mekanisk resirkulerte plastmaterialer, særlig resirkulert PET og HDPE, fra brukte 

forpakningsmaterialer. 

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 

18.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9593 – PTT GC / ALPLA TH / 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. 

2019/EØS/100/04 

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


19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 100/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9615 – Glory Ltd. / Grenke Bank AG / Cash Payment  

Solutions GmbH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Glory Ltd (”Glory”, Japan) 

– Grenke Bank AG (”Grenke”, Tyskland) 

– Cash Payment Solutions GmbH (”CPS”, Tyskland) 

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

nr. 4 over Cash Payment Solutions. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Glory: utvikler og produserer en rekke produkter som kontantbehandlingssystemer, salgsautomater og oppbevarings-

skap med myntbetaling. 

– Grenke: registrert tysk bank som i hovedsak fokuserer på å levere banktjenester på nett og andre finansielle tjenester 

til små og mellomstore bedrifter. 

– CPS: driver en betalingstjeneste på nett som gjør det mulig for kunder å handle på nett og betale kontant for disse 

kjøpene hos detaljhandelspartnere som for eksempel supermarkeder.  

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 427 av 

19.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9615 – Glory Ltd. / Grenke Bank / Cash Payment Solutions 

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/100/05 

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


Nr. 100/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9628 – Thoma Bravo / Sophos Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Thoma Bravo, LLC (”Thoma Bravo”, USA) 

– Sophos Group plc (”Sophos”, Det forente kongerike) 

Thoma Bravo overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

Sophos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Thoma Bravo: privat egenkapitalforetak med et særlig fokus på programvare for applikasjoner og infrastruktur samt 

teknologibaserte tjenester. 

– Sophos: et teknologiforetak som leverer cybersikkerhetsløsninger over hele verden. 

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

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

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 424 av 

17.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9628 – Thoma Bravo / Sophos Group 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/100/06 

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


19.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 100/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9656 – CD&R/Anixter) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. (”CD&R”, USA) 

– Anixter International Inc. (”Anixter”, USA) 

CD&R overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Anixter. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CD&R: privat egenkapitalinvesteringskonsern som stammer fra, strukturerer og handler som en ledende kapitalinvestor i 

ledelsesoppkjøp, strategiske egenkapitalinvesteringer og andre strategiske investeringer. 

– Anixter: global distributør av nettverk og sikkerhetsløsninger, elektriske og elektroniske løsninger samt kraft-

forsyningsløsninger. 

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 424 av 

17.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9656 – CD&R/Anixter 

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/100/07 

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


Nr. 100/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9667 – BlackRock Group / Raffles / Kellas Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. (”GEPIF III”, USA), som tilhører BlackRock Group 

(”BlackRock”, USA) 

– Raffles Infra Holdings Limited (”Raffles”, Singapore), som tilhører GIC Group 

– Kellas Group Holdings Limited (”Kellas Group”, Det forente kongerike), i dag eid av Antin Infrastructure Partners 

Luxembourg II S.a.r.l. og enkelte medlemmer av ledelsen i Kellas Group 

BlackRock og GIC Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Kellas Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GEPIF III: et fond som fokuserer på investeringer innen verdikjeden knyttet til energi- og kraftinfrastruktur. Det 

forvaltes av et datterforetak til BlackRock.  

– Raffles: investeringsinstrument forvaltet av GIC Special Investments Private Limited (”GICSI”) som forvalter en global 

investeringsportefølje innen privat egenkapital, venturekapitalfond og infrastrukturfond samt direkteinvesteringer i 

private foretak. GICSI tilhører GIC Group. 

– Kellas Group: et infrastrukturforetak i mellomleddet som er aktivt innen transport og foredling av naturgass og 

flytende 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 424 av 

17.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9667 – BlackRock Group / Raffles / Kellas Group 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/100/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9670 – APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– A.P. Møller Capital P/S (”APMC”, Danmark) 

– Meridiam (”Meridiam”, Frankrike) 

– Caisse des Dépôts et Consignation du Gabon (”CDCG”, Gabon) 

– SNEDAI Groupe (”SNEDAI”, Elfenbenskysten) 

APMC og Meridiam, CDCG og SNEDAI overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fire prosjektforetak: Gabon Special Economic Zone Ports S.A. (”GSEZ Cargo Ports”), 

Gabon Special Economic Zone Mineral Port S.A. (”GSEZ Mineral Port”), Arise Mauritania S.A. (”Arise”) og Terminal 

Industriel Polyvalent de San Pedro S.A. (”TIPSP”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APMC: fondsforvaltningsforetak opprettet i 2017 som forvalter fond og fokuserer på infrastruktur i vekstmarkeder. 

APMC er et datterselskap til Møller Holding, som er en større aksjeeier i konsernet A.P. Møller-Maersk A/S 

(APMM), et integrert transport- og logistikkforetak med hovedkontor i Danmark.  

– Meridiam: et internasjonalt investeringskonsern med hovedkontor i Paris, aktivt innen utvikling, finansiering og 

forvaltning av store infrastrukturprosjekter i Europa, Canada og USA. 

– CDCG: finansinstitusjon aktiv innen investeringer og utlån i offentlig sektor i Gabon. 

– SNEDAI: ivoriansk foretak som hovedsakelig arbeider med informasjons- og kommunikasjonsteknologi, energi, 

transport, eiendom og offentlig virksomhet. 

– GSEZ Cargo Ports: et foretak som driver en godsterminal og logistikkvirksomhet i Owendo sørvest for Libreville i 

Gabon. Etter overføringen vil GSEZ Cargo Ports bli indirekte kontrollert i fellesskap av APMC og CDCG. 

– GSEZ Mineral Port: et integrert gabonsk foretak som driver mineralterminaler i Owendo sørvest for Libreville i 

Gabon.  

– Arise: et foretak som har konsesjon til å bygge og drive en godshavn i Port Autonome de Nouakchott i Mauritania. 

Etter overføringen vil Arise bli indirekte kontrollert i fellesskap av APMC og Meridiam. 

– TIPSP: et foretak som har konsesjon til å bygge og drive en bulkterminal i San Pedro i Elfenbenskysten. Etter 

overføringen vil TIPSP bli indirekte kontrollert i fellesskap av APMC og SNEDAI. 

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 

18.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9670 – APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise 

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/100/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9701 – InfraVia / Iliad / Iliad 73) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Iliad S.A. (”Iliad”, Frankrike) 

– InfraVia Capital Partners (”InfraVia”, Frankrike) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Iliad: levering av fasttelefoni- og mobiltelefontjenester, internettilgangstjenester og vertstjenester. 

– InfraVia: forvaltning av investeringsfond spesialisert på infrastruktursektoren. 

– fellesforetaket: levering av lokal grossisttilgang gjennom et fast tilkoblingspunkt i Frankrike. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 428 av 

20.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9701 – InfraVia / Iliad / Iliad 73 

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/100/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8948 – Spirit/Asco) 

Kommisjonen besluttet 20. mars 2019 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 32019M8948. 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.9475 – TDR/BCA) 

Kommisjonen besluttet 22. oktober 2019 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 32019M9475. 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. 

2019/EØS/100/11 

2019/EØS/100/12 

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


Nr. 100/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9562 – Alight Solutions / NGA Human Resources) 

Kommisjonen besluttet 29. oktober 2019 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 32019M9562. 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.9580 – Permira/Smith&Williamson) 

Kommisjonen besluttet 3. desember 2019 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 32019M9580. 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. 

2019/EØS/100/13 

2019/EØS/100/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9605 – DAK Americas / Lotte Chemical UK) 

Kommisjonen besluttet 3. desember 2019 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 32019M9605. 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.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO) 

Kommisjonen besluttet 6. desember 2019 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 32019M9621. 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. 

2019/EØS/100/15 

2019/EØS/100/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Nr. 100/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9632 – E.ON / Berliner Stadtwerke / Tegel Energie) 

Kommisjonen besluttet 9. desember 2019 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 32019M9632. 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. 

2019/EØS/100/17 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling  

av statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  

fra 1. januar 2020 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for fastsettelse 

av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av referanserenten 

må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten betyr dette at en 

margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 

av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for tilbakebetaling også beregnes 

ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 387 av 15.11.2019, s. 14, og EØS-tillegget nr. 93 av 21.11.2019, 

s. 21. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2020 – -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,12 -0,31 -0,31 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2020 – -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,30 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2020 – -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,11 -0,31 -0,31 0,94 

 

2019/EØS/100/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:387:TOC


Nr. 100/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.12.2019 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. oktober til 31. oktober 2019 

er nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 415 av 10.12.2019, s. 1 og 13). 

2019/EØS/100/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:415:TOC
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