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EFTA-ORGANER 
KUNNGJØRINGER 

Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 

Vedlegg II kapittel V nr. 4  

Protokoll 1 om gjennomgående tilpasning nr. 6 bokstav b)  

Gasstyper og tilsvarende tilførselstrykk i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2016/426 av 9. mars 2016 om gassapparater og om oppheving av direktiv 

2009/142/EF 

(Denne offentliggjøringen er basert på opplysninger Norge har sendt til Kommisjonen)(1) 

Norge 

Gassfamilie 2. familie 3. familie 

Gassgruppe Gruppe H Gruppe B/P 

 minimum maksimum minimum maksimum 

Brutto brennverdi (GCV) i 

MJ/m3 
- - - - 

Wobbetall i MJ/m3 
48,3 52,8 

81,7 (kommersiell) 

(min. 73,735) 

92,7 (kommersiell) 

(maks. 80,45) 

Gassammensetning etter volumprosent av totalt innhold: 

 minimum maksimum minimum maksimum 

C1 metan 75 95  0,1 

C2 etan 5 10  2 

C3 propan(a) 0 4 95 98 

C4 butan(b) 0 2 - 5 

C5 1,3 butadien    0,09 vektprosent 

Innhold av N2 + CO2  spor 

Innhold av CO  spor 

Innhold av umettede 

hydrokarboner(c) 
  - 1 mol % 

Innhold av hydrogen  spor 

Opplysninger om giftige bestanddeler i det gassformige brenselet: 

 ukjent ukjent 

Tilførselstrykk: 

 minimum nominelt maksimum minimum nominelt maksimum 

Tilførselstrykk ved 

apparatets inntak i mbar 
17 20 25 25 30 37 

Referansevilkår for wobbetall og brutto brennverdi (GCV) 

Referansetemperatur ved 

forbrenning i °C 
15oC 0oC 

Referansetemperatur ved 

volummåling i °C 
15oC 0oC 

Referansetrykk ved 

volummåling i mbar 
1,013 bar 

a) kommersiell propan 

b) kommersiell butan 

c) EN 589 refererer til maks. 0,5 mol % for det totale innholdet av diener 

  

(1) Relevant informasjon for EU-medlemsstatene publiseres jevnlig i C-serien til Den europeiske unions tidende.  

2019/EØS/19/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LG Electronics Inc., (”LGE”, Sør-Korea) 

– Lufthansa Technik AG (”LHT”, Tyskland) 

– Et nystiftet fellesforetak (”JV”, Tyskland) 

LGE og LHT 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: 

– LGE: elektronikk, mobile telekommunikasjonsenheter og husholdningsapparater. 

– LHT: vedlikehold, reparasjon og overhaling av motorer, komponenter og luftfartøyer. LHT er også aktivt innen 

utvikling, utforming, produksjon og levering av systemer til bruk i kabinen og underholdningssystemer om bord samt 

deler til disse systemene. 

– JV: utforming, produksjon og vedlikehold av underholdningssystemer om bord og skjermsystemer.  

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 83 av 

5.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9185 – LG Electronics / Lufthansa Technik / 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”). 

2019/EØS/19/02 

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

(Sak M.9195 – Lifeco / Hammerson / Swords Pavilions) 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Irish Life (Irland) og Clyde Property Fund (Irland), begge kontrollert av Great-West Lifeco (Canada)  

– Hammerson (Det forente kongerike)  

– Swords Pavilions (Irland), i dag kontrollert av Hammerson  

Great-West Lifeco og Hammerson overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Swords Pavilions.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Irish Life og Clyde Property Fund: datterselskaper av Great-West Lifeco aktive innen eiendomsbransjen i Irland. 

Great-West Lifeco er et internasjonalt finansielt holdingforetak.  

– Hammerson: utvikling og utleie av kommersielle eiendommer og drift av sine egne kommersielle eiendommer, 

hovedsakelig i Det forente kongerike, Irland og Frankrike. 

– Swords Pavilions: kjøpesenter som ligger i nærheten av flyplassen nord for Dublin.  

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 76 av 

1.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9195 – Lifeco / Hammerson / Swords Pavilions 

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/19/03 

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

(Sak M.9254 – MUTB/CFSGAM) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (”MUTB”, Japan) 

– Colonial First State Global Asset Management group (”CFSGAM”, Australia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MUTB: heleid datterselskap til Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (”MUFG”), som har virksomhet globalt og 

leverer en rekke banktjenester. Avhengig av geografisk område omfatter disse tjenestene detaljhandel, 

virksomhetstjenester og investeringsbanktjenester samt aktivaforvaltning og tjenester knyttet til kjøp og salg. 

– CFSGAM: den globale aktivaforvaltningsvirksomheten til Commonwealth Bank of Australia (”CBA”). CFSGAM 

tilbyr produkter i tilknytning til aksjer, fast avkastning og alternativer (eiendom og infrastruktur) for institusjonelle 

investorer samt virksomheter og privatkunder. CFSGAM er aktiv i en rekke områder, herunder Sydney, Edinburgh, 

Hongkong, London, New York og Singapore. Utenfor Australia er foretaket også kjent under navnet First State 

Investments (”FSI”). 

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 83 av 

5.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9254 – MUTB/CFSGAM 

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/19/04 

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

(Sak M.9280 – DXC Technology Company / Luxoft Holding, Inc.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DXC Technology Company (”DXC”, USA) 

– Luxoft Holding, Inc. (”Luxoft”, Sveits) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DXC: tilbyr komplette IT-tjenester til privatkunder og kunder fra offentlig sektor fra en rekke ulike bransjer.  

– Luxoft: tilbyr strategisk rådgivning, utviklingstjenester tilknyttet programvaretilpassing og utvikling av digitale 

løsninger til kunder i en rekke bransjer. 

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

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

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 85 av 

7.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9280 – DXC Technology Company / Luxoft Holding, Inc. 

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/19/05 

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

(Sak M.9285 – SEGRO / PSPIB / Oignies Site) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente kongerike) 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) 

– Oignies Site (Frankrike) 

SEGRO og PSPIB overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Oignies Site. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri plassert rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land. 

– PSPIB: investering av nettobidragene til pensjonsfondene tilhørende Canadas føderale offentlige sektor, Canadas 

væpnede styrker og Canadas ridende politi og reservestyrke. PSIB forvalter en variert portefølje som omfatter aksjer, 

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning, samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, 

naturressurser og privatgjeld. 

– Oignies Site: et lager på 34,393 m2 i Oignies (20 km sør for Lille i Frankrike), bygget i 2010 og leid ut til Condi 

Services, en tredjepartsleverandør til Leroy Merlins logistikk knyttet til e-handel. 

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 79 av 

4.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9285 – SEGRO / PSPIB / Oignies Site 

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/19/06 

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

(Sak M.9286 – SEGRO / PSPIB / Wroclaw Site) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Det forente kongerike) 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) 

SEGRO og PSPIB overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Wroclaw Site. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri plassert rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land. 

– PSPIB: investering av nettobidragene til pensjonsfondene tilhørende Canadas føderale offentlige sektor, Canadas 

væpnede styrker og Canadas ridende politi og reservestyrke. PSIB forvalter en variert portefølje som omfatter aksjer, 

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning, samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, 

naturressurser og privatgjeld. 

– Wroclaw Site: en delvis utleid lagerbygning som i dag er under utvikling i Wroclaw i Polen. 

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 79 av 

4.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9286 – SEGRO / PSPIB / Wroclaw Site 

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.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., som tilhører Carlyle Group, L.P. (”Carlyle”, USA) 

– TA Associates, L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Wu Holdco, Inc., som eier Weiman-konsernet, og som i siste instans er kontrollert av Cortec Group Fund V, L.P. 

(”Weiman Group” USA) 

Carlyle og TA Associates overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Weiman 

Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: en alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt på tvers av fire investeringskategorier: 

Corporate Private Equity (oppkjøp og vekstkapital), Real Assets (eiendom, infrastruktur, energi og fornybare 

ressurser), Global Credit (høyrisikolån og strukturert kreditt, opportunistisk kreditt, energikreditt, privatkreditt og 

usikker kreditt) og Solutions (private egenkapitalfond og fondsprogrammer tilknyttet saminvesteringer og sekundær 

aktivitet). 

– TA Associates: aktivt innen private egenkapitalinvesteringer gjennom en rekke fond innen fem kjernesektorer: 

teknologi, finansielle tjenester, forbruker, helse og forretningsmessig tjenesteyting i Nord-Amerika, Europa og Asia. 

– Weiman Group: produsent og distributør av overflaterengjøringsprodukter til både privatkunder og forretningskunder 

innen næringsmiddel- og helsetjenestevirksomheter. 

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 83 av 

5.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9302 – Carlyle / TA Associates / Weiman  

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/19/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs) 

1.  Kommisjonen mottok 21. februar 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ArcelorMittal SA (”ArcelorMittal”, Luxembourg) 

– CLN – Coils Lamiere Nastri SpA (”CLN”, Italia)  

– ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl (”AMCLN”, Italia), kontrollert av ArcelorMittal og CLN 

– Ilvas ståltjenesteanlegg i Legarno og Paderno Dugnano (”Ilva SSCs”, Italia), kontrollert av ArcelorMittal 

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

3 nr. 4 over Ilva SSCs. 

Sammenslutningen gjennomføres ved overføring av eierskap fra ArcelorMittal til AMCLN. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ArcelorMittal: produksjon, distribusjon, markedsføring og salg av stålprodukter. 

– CLN: produksjon av kjøretøykomponenter og stålhjul samt distribusjon av stålprodukter via SSCs utenfor Italia. 

– Ilva SSCs: to stålanlegg i Legarno og Paderno Dugnano. 

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 83 av 

5.3.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9317 – ArcelorMittal / CLN / Ilva SSCs 

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/19/09 

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


Nr. 19/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.3.2019 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) 

Kommisjonen besluttet 20. februar 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 32019M9167. 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.9233 – Fosun International / Tom Tailor) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32018M9233. 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.9245 – BAC / Marriott / Airhotel BVBA) 

Kommisjonen besluttet 21. februar 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 32019M9245. 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.9246 – Daikin Industries / Cool International Holding) 

Kommisjonen besluttet 14. februar 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 32019M9246. 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.9256 – Engie / Michelin / Région AURA / CDC / Hympulsion) 

Kommisjonen besluttet 21. februar 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 

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 32019M9256. 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.9258 – ANTA Sports Products / FountainVest China Capital Partners GP3 /  

Amer Sports) 

Kommisjonen besluttet 19. februar 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 32019M9258. 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.9266 – IIF / Kuwait Investment Authority / North Sea Midstream Partners) 

Kommisjonen besluttet 13. februar 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 32019M9266. 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.9269 – Engie / BPCE / ENGIE PV Curbans) 

Kommisjonen besluttet 15. februar 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 

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 32019M9269. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

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

er nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 80 av 4.3.2019, s. 1 og 11). 

2019/EØS/19/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:080:TOC
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