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25.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tyson Foods, Inc. (USA) 

– De europeiske og thailandske virksomhetene til BRF S.A. (Brasil) 

Tyson Foods, Inc. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av  

BRF S.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tyson Foods: et multinasjonalt selskap med hovedvekt på proteinrike næringsmidler, særlig innenfor de fire 

segmentene storfekjøtt, svinekjøtt, kylling og ferdigretter. 

– BRF: et brasiliansk næringsmiddelforetak. Foretakets virksomheter i Europa og Thailand er aktive i forsyningskjeden 

for fjørfekjøtt i Thailand, samt driver import av fjørfekjøtt og videreforedling av dette i EØS.  

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 146 av 

26.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9300 – Tyson Foods / European and Thai businesses of BRF 

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/32/01 

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


Nr. 32/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.4.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9304 – Tenaris/Severstal/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tenaris S.A. (Luxembourg) 

– PAO Severstal (Den russiske føderasjon) 

– Fellesforetaket (Singapore) 

Tenaris S.A og PAO Severstal overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tenaris S.A: produksjon og levering av sømløse og sveisede rørformede produkter og tilknyttede tjenester til olje- og 

gassindustrien.  

– PAO Severstal: gruvedrift samt produksjon og levering av stålprodukter.  

– Fellesforetaket: bygging og drift av et anlegg i Den russiske føderasjon for produksjon og levering av visse typer 

rørformede produkter til olje- og gassindustrien i Den russiske føderasjon og Samveldet av uavhengige stater. 

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 142 av 

23.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9304 – Tenaris/Severstal/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/32/02 

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

(Sak M.9321 – MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. april 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Monaco Resources Group (”MRG”, Monaco) 

– Participatie Maatschappij Vlaanderen (”PMV”, Belgia) 

– Société fédérale de participations et d'investissement – Federale participatie- en investeringsmaatschappij (”SFPI-

FPIM”, Belgia)  

– Euroports Holdings S.à r.l. (”Euroports”, Luxembourg). 

MRG, PMV og SFPI-FPIM overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Euroports. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MRG: internasjonalt konsern med varierte aktiviteter innen naturressurser, deriblant metaller og mineraler, landbruks-

industri, energi, logistikk og teknologi, i tillegg til finans- og investeringsvirksomhet. 

– PMV: investeringsselskap som er heleid av regionen Flandern og som hovedsakelig yter finansiering for gründere, 

nystartede foretak og vekstforetak, i tillegg til å ha investeringer i infrastruktur, fast eiendom og energi. 

– SFPI-FPIM: investeringsselskap som er heleid av den belgiske stat, og som investerer i offentlige og private foretak 

som er av strategisk interesse for den belgiske stat. 

– Euroports: drift av terminaler, spedisjon og merverditjenester som bearbeiding, tilpassing, emballering og pakking. 

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 146 av 

26.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9321 – MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports 

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/32/03 

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


Nr. 32/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.4.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9333 – H&F/Blackstone/Scout24) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. april 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hellman & Friedman LLC (”H&F”, USA) 

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

– Scout24 AG (”Scout 24”, Tyskland) 

H&F og Blackstone overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Scout24.  

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 15. februar 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– H&F: privat egenkapitalforetak som kontrollerer en portefølje av foretak i diverse sektorer. 

– Blackstone: investeringsforvaltningsforetak som kontrollerer en portefølje av foretak i diverse sektorer.  

– Scout24: nettbasert annonseportal som spesialiserer seg på eiendoms- og kjøretøyannonser.  

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 144 av 

25.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9333 – H&F/Blackstone/Scout24 

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/32/04 

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

(Sak M.9341 – First State Investment International / Iren Mercato /  

OLT Offshore LNG Toscana) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. april 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– First State Investments International Limited (”FSI”, Det forente kongerike), som kontrolleres av Commonwealth 

Bank of Australia 

– Iren Mercato S.p.A. (”Iren Mercato”, Italia), som tilhører Iren-konsernet 

– OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (”OLT”, Italia), som nå kontrolleres i fellesskap av Iren Mercato og Uniper 

Global Commodities SE (”Uniper”, Tyskland)  

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

over OLT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FSI: forvalter langsiktige investeringer i viktige infrastrukturforetak over hele Europa, på vegne av en rekke kunder.  

– Iren Mercato: aktiv innen levering av gass, elektrisitet og varme i Italia. 

– OLT: eier og driver OLT LNG-terminalen utenfor kysten av Italia. 

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 146 av 

26.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9341 – First State Investment International / Iren Mercato / OLT Offshore LNG Toscana  

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/32/05 

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


Nr. 32/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.4.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9348 – OMERS Infrastructure / Morgan Stanley / VTG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OMERS Infrastructure European Holdings B.V. (”OMERS Infrastructure”, Nederland) 

– Morgan Stanley (”Morgan Stanley”, USA) 

OMERS Infrastructure og Morgan Stanley overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele VTG Aktiengesellschaft (”VTG”, Tyskland). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OMERS Infrastructure: den europeiske investeringsplattformen for infrastrukturinvesteringer for det kanadiske 

foretaket OMERS Administration Corporation. Foretaket forvalter en bred global portefølje av aksjer og obligasjoner 

samt investeringer i eiendom, infrastruktur og privat egenkapital for en kanadisk pensjonsplan. 

– Morgan Stanley: et ledende amerikansk foretak for globale finansielle tjenester som investeringsbanktjenester, 

verdipapirer, formuesforvaltning og investeringsforvaltning. 

– VTG: leverandør av utleievogner og tjenester tilknyttet skinnegående logistikk med hovedkvarter i Hamburg i 

Tyskland. Foretaket har en omfattende flåte av vogner, bestående hovedsakelig av tankvogner, vogner til intermodal 

transport, alminnelige godsvogner og vogner med skyvedør. I tillegg til utleie av godsvogner leverer VTG 

multimodale logistikktjenester, med hovedvekt på jernbanetransport og global tanktransport. 

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 142 av 

23.4.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9348 – OMERS Infrastructure / Morgan Stanley / VTG 

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/32/06 

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


25.4.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/7 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9278 – LVMH/Belmond) 

Kommisjonen besluttet 9. april 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 32019M9278. 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.9280 – DXC Technology / Luxoft Holding) 

Kommisjonen besluttet 25. 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. 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 32019M9280. 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/32/07 

2019/EØS/32/08 

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. 32/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.4.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9318 – Colisée/Armonea) 

Kommisjonen besluttet 10. april 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 32019M9318. 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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