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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Kunngjøring i forbindelse med en anmodning i henhold til artikkel 35  

i direktiv 2014/25/EU 

Anmodning fra en oppdragsgiver 

EFTAs overvåkingsorgan mottok 27. november 2018 en anmodning i henhold til artikkel 35 i 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU(1). Første virkedag etter mottatt anmodning er  

28. november 2018.  

Anmodningen fra Nettbuss AS gjelder drift av offentlige busstransporttjenester i Norge. Artikkel 34 i 

direktiv 2014/25/EU, tilpasset EØS-avtalen, fastslår at ’Kontrakter som inngås med sikte på å gjøre det 

mulig å utøve en virksomhet nevnt i artikkel 8–14, omfattes ikke av dette direktiv dersom medlemsstaten 

eller oppdragsgiverne som har inngitt anmodningen i samsvar med artikkel 35, kan dokumentere at den 

aktuelle virksomheten i den medlemsstaten der den utøves, er utsatt for direkte konkurranse på markeder 

der adgangen ikke er begrenset; prosjektkonkurranser som organiseres for å drive slik virksomhet i dette 

geografiske området, omfattes heller ikke av dette direktiv.’ Vurderingen av eksponering for direkte 

konkurranse som kan utføres i sammenheng med direktiv 2014/25/EU, påvirker ikke anvendelsen av 

konkurranseretten 

EFTAs overvåkingsorgan har en frist på 130 virkedager til å gjøre et vedtak i forbindelse med 

anmodningen, regnet fra første virkedag som definert over. Fristen utløper derfor 18. juni 2019.  

I samsvar med artikkel 35 nr. 5 i direktiv 2014/25/EU skal ytterligere anmodninger som gjelder drift av 

offentlige busstransporttjenester i Norge, før utløpet av fristen som gjelder for den første anmodningen, 

ikke anses som nye framgangsmåter og skal behandles i forbindelse med den første anmodningen 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/25/EU av 26. februar 2014 om innkjøp foretatt av enheter som driver 

virksomhet innenfor vann- og energiforsyning, transport og posttjenester, og om oppheving av direktiv 

2004/17/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 243). 

2019/EØS/12/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9145 – Kongsberg Gruppen / Rolls-Royce Commercial Marine) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. februar 2019 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: 

– Kongsberg Gruppen ASA (”Kongsberg”, Norge) 

– Rolls-Royce plc. sin virksomhet knyttet til kommersielle marine produkter, systemer og ettermarkedstjenester 

(”Rolls-Royce Commercial Marine”, Det forente kongerike) 

Kongsberg overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Rolls-Royce 

Commercial Marine. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kongsberg: Kongsberg-konsernets holdingforetak, leverer teknologiske systemer og løsninger til bruk innen marinen, 

forsvaret, luftfarts- og romfartsindustrien og olje- og gassindustrien.  

– Rolls-Royce Commercial Marine: den kommersielle marinevirksomheten i Rolls-Royce-konsernet, som leverer deler, 

systemer og digitale elementer hovedsakelig til sivile fartøy. Det inkluderer ikke Rolls-Royces framdriftssystemer.  

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 57 av 

13.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9145 – Kongsberg Gruppen / Rolls-Royce Commercial Marine 

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/12/02 

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

(Sak M.9163 – DA Agravis Machinery Holding / Konekesko Eesti / Sia Konekesko  

Latvija / UAB Konekesko Lietuva) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DA Agravis Machinery Holding A/S (Danmark), kontrollert av Danish Agro Group 

– Danish Agro Machinery Holding A/S (Danmark), kontrollert av Danish Agro Group 

– Konekesko Eesti (Estland), kontrollert av Konekesko Oy  

– Oy Sia Konekesko Latvija (Latvia), kontrollert av Konekesko Oy 

– UAB Konekesko Lietuva (Litauen), kontrollert av Konekesko Oy 

– Aktiva fra Konekesko Oy (Finland), som tilhører Kesko Group 

Danish Agro Group, gjennom sine datterselskaper DA Agravis Machinery Holding A/S og Danish Agro Machinery 

Holding A/S, overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Konekesko Eesti, Oy 

Sia Konekesko Latvija, UAB Konekesko Lietuva, og aktiva fra Konekesko Oy, som utgjør hele Kesko Groups land-

bruksmaskinvirksomhet i Finland, Estland, Latvia og Litauen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Danish Agro Group: hovedsakelig salg av fôrblandinger, forhåndsblandinger, vitaminblandinger, gjødsel, plantevern-

midler, frø, energi og kjøp av avlinger fra gårdbrukere. Danish Agro er også aktivt innen salg av landbruksmaskiner 

og levering av ettermarkedstjenester. 

– Kesko Groups virksomhet knyttet til landbruksmaskiner: import, salg og levering av ettermarkedstjenester for land-

bruksmaskiner til gårdbrukere og uavhengige entreprenører som tilbyr tjenester til gårdbrukere, som innhøstings-

tjenester. 

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 55 av 

12.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9163 – DA Agravis Machinery Holding / Konekesko Eesti / Sia Konekesko Latvija / UAB Konekesko Lietuva 

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/12/03 

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

(Sak M.9175 – Total / Chevron Denmark) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Total Holdings USA. Inc. (”Total”, USA) 

– Chevron Denmark Inc. (”Chevron Denmark”, USA), som tilhører Chevron Group 

Total overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Chevron Denmark. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Total: internasjonal integrert energiprodusent og -leverandør, aktiv innen hver sektor i olje- og gassindustrien, herunder 

oppstrøms (hydrokarboner, utvikling og produksjon) og nedstrøms (raffinering, petrokjemikalier, spesialkjemikalier, 

handel og skipsfartstransport av råolje- og petroleumsprodukter og markedsføring). Total er også involvert innen 

fornybar energi og kraftproduksjonssektorer. 

– Chevron Denmark: aktivt innen kartlegging og produksjon av råolje- og naturgassprodukter som kommer fra den 

danske delen av Nordsjøen. 

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 53 av 

11.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9175 – Total / Chevron Denmark 

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/12/04 

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

(Sak M.9196 – Marsh & McLennan Companies / Jardine Lloyd Thompson Group) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Marsh & McLennan Companies Inc (”MMC”, USA) 

– Jardine Lloyd Thompson plc (”JLT”, Det forente kongerike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 18. september 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MMC: globalt tjenesteforetak som tilbyr kundene rådgivning og løsninger innen risiko, strategi og personell. MMC 

består av fire hovedvirksomhetsområder med følgende enheter i) Marsh, aktiv innen forsikringsmegling og 

risikostyringsløsninger, ii) Guy Carpenter, aktiv innen gjenforsikring og kapitalstrategier, iii) Mercer, aktiv innen 

helse-, formue- og karriererådgivning og iv) Oliver Wyman, et rådgivningsforetak aktivt innen strategi-, økonomi- og 

merkevarerådgivning. 

– JLT: børsnotert selskap etablert i 1997. JLT tilbyr risikostyring, forsikringsmegling og løsninger knyttet til 

ansattefordeler 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.  

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 53 av 

11.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9196 – Marsh & McLennan Companies / Jardine Lloyd Thompson 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”). 

2019/EØS/12/05 

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

(Sak M.9211 – Transdigm Group / Esterline Technologies) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Transdigm Group Incorporated (”Transdigm”, USA) 

– Esterline Technologies Corporation (”Esterline”, USA) 

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

Esterline. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 10. oktober 2018. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Transdigm: utforming, produksjon og levering av teknologisk bearbeidede deler, systemer og undersystemer til 

luftfarts- og romfartsindustrien. Produktene brukes både innen kommersielle og militære luftfartøyer. 

– Esterline: utforming, produksjon og markedsføring av høyteknologiske produkter, hovedsakelig til kunder innen 

luftfart, romfart og forsvaret. Produktene brukes også innen jernbane, medisin, spill og på andre områder. 

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 57 av 

13.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9211 – Transdigm Group / Esterline Technologies. 

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/12/06 

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

(Sak M.9247 – MC / Franz Haniel / ELG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi Corporation (Japan) 

– ELG Haniel GmbH (”ELG”, Tyskland), kontrollert alene av Franz Haniel & Cie. GmbH (”Franz Haniel”, Tyskland) 

– ELG Carbon Fibre Limited (”ECF”, Det forente kongerike), et heleid datterselskap av ELG 

Mitsubishi Corporation og Franz Haniel overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele ECF. ECF er i dag kontrollert alene av Franz Haniel. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsubishi Corporation: utvikling og aktivitet innen en rekke næringer herunder miljø og infrastruktur, produksjon, 

finans, energi, metall, maskiner, kjemikalier og næringsmidler.  

– ELG: handel, bearbeiding og resirkulering av råmaterialer til stålindustrien samt materialer med høy ytelse, som 

karbonfiber.  

– ECF: resirkulering av karbonfiber fra produksjonsavfall og kassert komposittkomponenter, produksjon av resirkulerte 

karbonfiberprodukter. 

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 57 av 

13.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9247 – MC / Franz Haniel / ELG  

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/12/07 

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

(Sak M.9259 – Investindustrial/Natra) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Investindustrial VI L.P. (”Investindustrial”, Det forente kongerike) som tilhører Investindustrial Group, som i siste 

instans er kontrollert av Investindustrial S.A. (Luxembourg) 

– Natra S.A. (”Natra”, Spania) 

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

Natra. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 1. februar 2019.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Investindustrial: investeringsfond som tilhører Investindustrial Group, og som hovedsakelig investerer i mellomstore 

foretak aktive innen industriproduksjon, forbruksvarer, detaljhandel, fritid og forretningstjenester. 

– Natra: spesialisert innen kakao og sjokoladeprodukter som dekker alle trinn i verdikjeden. 

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 60 av 

15.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9259 – Investindustrial/Natra 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9275 – Intermediate Capital Group / Grupo Konectanet / Konecta  

Activos Inmobiliarios) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Intermediate Capital Group, plc (”ICG”, Det forente kongerike) 

– Grupo Konectanet (Spania) og Konecta Activos Inmobiliarios (Spania) (samlet kalt ”Konecta Group”) 

ICG overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Konecta Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICG: investeringsforetak aktivt innen strukturering og levering av mesaninfinansiering, høyrisikolån og minoritets-

eierskap samt forvalting av aktiva fra tredjepartsinvestorer og deres balanse med investeringsporteføljer i Europa, den 

asiatiske stillehavsregionen og USA.  

– Konecta Group: aktivt over hele verden innen levering av utkontraktering av forretningsprosesser og kundesenter-

tjenester til foretak innen telekommunikasjon, forsyningsvirksomhet, banksektoren, forsikringsbransjen, offentlig 

forvaltning og transportsektoren. 

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 55 av 

12.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9275 – Intermediate Capital Group / Grupo Konectanet / Konecta Activos Inmobiliarios 

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/12/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9277 – Nalka Invest / OneMed) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Nalka Invest AB (”Nalka Invest”, Sverige), som tilhører Interogo Group, som i siste instans er kontrollert av Interogo 

Foundation (Liechtenstein) 

– OneMed AB (”OneMed”, Sverige) 

Nalka Invest, gjennom sitt porteføljeforetak Strukturfonden HC15 AB, overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele OneMed. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nalka Invest: et svensk investeringsselskap som kontrollerer Strukturfonden HC15 AB som investerer i små og 

mellomstore bedrifter hovedsakelig i Norden, og som har fokus på å investere i ulike bransjer og å ha en spredt 

portefølje. 

– Interogo Group: omfatter IKEA Holding B.V. (Nederland), som har en rekke virksomhetsområdet knyttet til IKEAs 

møbelvirksomhet, og Interogo Holding AG (Sveits), et investeringsforetak som fokuserer på eiendomsinvesteringer 

og finansielle investeringer. 

– OneMed: leverer tjenester, støttetjenester og medisinsk materiell til helsetjenesteleverandører i Norden, Baltikum og 

Nederland. 

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 58 av 

14.2.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9277 – Nalka Invest / OneMed 

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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9152 – BC Partners / United Group) 

Kommisjonen besluttet 18. desember 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 32018M9152. 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.9174 – Aunde/Brose/JV) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 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 

tysk 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 32019M9174. 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/12/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9218 – CVC Capital Partners / K3) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 

tysk 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 32019M9218. 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.9223 – Stena Rederi / Hyundai Glovis / JV) 

Kommisjonen besluttet 9. januar 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 

tysk 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 32019M9223. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9240 – Siemens Project Ventures / Veja Mate Offshore Project) 

Kommisjonen besluttet 3. januar 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 

tysk 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 32019M9240. 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.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV) 

Kommisjonen besluttet 30. januar 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 32019M9248. 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. 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 17. desember 2018 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40428 – Guess) 

Kommisjonen traff 17. desember 2018 en beslutning om endring av en beslutning i forbindelse med en 

sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-

avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen 

nå offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 47 av 6.2.2019, s. 5), herunder 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter.  

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 
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