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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8934 – Danske Bank / DNB / Nordea Bank / SEB / Svenska Handelsbanken /  

Swedbank / KYC Utility) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Danske Bank A/S (”Danske Bank”, Danmark)  

– DNB Bank ASA (”DNB”, Norge) 

– Nordea Bank Abp (”Nordea”, Sverige) 

– Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”, Sverige)  

– Svenska Handelsbanken AB (”Svenska Handelsbanken”, Sverige) 

– Swedbank AB (”Swedbank”, Sverige) 

Ved den planlagte foretakssammenslutningen overtar Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken og 

Swedbank i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et 

nystiftet fellesforetak (”KYC Utility”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken og Swedbank er bankkonsern med hovedkontorer i de 

nordiske landene.  

– KYC Utility: vil ha virksomhet i Norden og tilby kjenn-din-kunde-tjenester (KYC) som består i å samle inn, validere 

og tilby, til kunder som banker og finansinstitusjoner, påkrevd informasjon i henhold til gjeldende regler for å 

bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, for å gjøre etterlevelsen av nevnte regler lettere. 

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 181 av 

27.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8934 – Danske Bank / DNB / Nordea Bank / SEB / Svenska Handelsbanken / Swedbank / KYC Utility 

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/43/01 

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


Nr. 43/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.5.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9205 – IBM / Red Hat) 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– International Business Machines Corporation (”IBM”, ‘USA) 

– Red Hat Inc. (”Red Hat”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IBM: utvikling, produksjon og markedsføring av et bredt spekter av informasjonsteknologiløsninger, særlig program-

vareløsninger og -systemer til bedrifter (som servere, lagringssystemer, skyløsninger og kognitive tilbud) og  

IT-implementeringsløsninger (som virksomhetsrådgivning og IT-infrastrukturtjenester). 

– Red Hat: levering av programvare med åpen kildekode og støttetjenester ved hjelp av en brukerdrevet tilnærming for 

å utvikle og tilby et større utvalg av programvareløsninger med åpen kildekode til bedriftskunder. 

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 185 av 

29.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9205 – IBM / Red Hat 

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/43/02 

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

(Sak M.9274 – GlaxoSmithKline / Pfizer Consumer Healthcare Business) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GlaxoSmithKline plc. (”GSK”, Det forente kongerike) 

– Pfizer Consumer Healthcare Business (”Pfizer CH”, USA), kontrollert av Pfizer Inc. 

GSK overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Pfizer CH.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GSK: et globalt legemiddelforetak med virksomhet innen forskning, utvkikling, produksjon og markedsføring av 

reseptbelagte legemidler, vaksiner og ulike forbrukerhelseprodukter som vanligvis er tilgjengelig uten resept. GSKs 

forbrukerhelseprodukter omfatter ulike terapeutiske områder som smertebehandling, luftveissykdommer, ernæring, 

fordøyelse, hud og munnhelse.  

– Pfizer CH: utvikler, produserer og markedsfører medisiner, vitaminer og ernæringsprodukter uten resept over  

hele verden. Pfizer CH er aktiv over hele verden innen ulike produktkategorier, herunder smertebehandling, 

luftveissykdommer, behandlinger for fordøyelsessystemet, kosttilskudd og produkter for personlig pleie.  

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 181 av 

27.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9274 – GlaxoSmithKline / Pfizer Consumer Healthcare Business 

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/43/03 

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


Nr. 43/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.5.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9319 – DP World / P&O Group) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DP World FZE (De forente arabiske emirater), som tilhører DP World PLC-konsernet (”DP World”, De forente 

arabiske emirater) 

– Dubai Ferries Holding FZE (”P&O Group”, De forente arabiske emirater) 

DP World overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele P&O Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DP World: verdensomspennende drift av maritime terminaler og levering av godshåndteringstjenester samt levering 

av tjenester knyttet til transport til havs for gods i Nord-Europa og Middelhavet.  

– P&O Group: drift av gods- og passasjerferger i Det forente kongerike, Irland og Nord-Europa (hovedsakelig Benelux 

og Frankrike) og levering av speditør- og logistikktjenester i Europa. 

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 179 av 

24.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9319 – DP World / P&O 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/43/04 

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

(Sak M.9338 – Primonial / Samsung SRA / Building Lumière) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– New Primonial Holding SAS (”Primonial”, Frankrike) som tilhører Bridgepoint-konsernet (Det forente kongerike) 

– Samsung SRA Asset Management Co., Ltd (”SRA”, Sør-Korea), som tilhører Samsung-konsernet (Sør-Korea) 

– Lumière-bygningen (Frankrike)  

Primonial og SRA overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Lumière-

bygningen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Primonial: formuesforvaltningstjenester.  

– SRA: komplementar og forvalter av flere eiendomsfond. 

– Lumière-bygningen: en eiendom i Paris.  

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 185 av 

29.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9338 – Primonial / Samsung SRA / Building Lumière 

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/43/05 

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

(Sak M.9363 – Koito/Elbit/BWV/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Koito Manufacturing Co., Ltd (”Koito”, Japan)  

– Elbit Systems Ltd. (”Elbit”, Israel)  

– BrightWay Vision (”BWV”, Israel), i dag kontrollert i fellesskap av Elbit og Synergetic Capital LLC.  

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

over BWV. Etter gjennomført foretakssammenslutning vil Koito erstatte Synergetic Capital LLC som kontrollerende 

aksjeeier. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Koito: produksjon og levering av i) lys og tilbehør til kjøretøyer, ii) lys og annet utstyr til luftfartøyer og iii) 

lys/spesialprodukter til skip.  

– Elbit: utvikling og levering av et bredt spekter av systemer og produkter til luftfart, landtransport og transport til sjøs 

til bruk innen forsvaret, nasjonal sikkerhet og kommersiell virksomhet.  

– BWV: produksjon, forskning, utvikling og salg av siktforbedringssystemer til bruk i kjøretøyer. BWVs teknologi 

leverer ADAS-funksjonalitet (Advanced Driver Assistance Systems). 

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 181 av 

27.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9363 – Koito/Elbit/BWV/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/43/06 

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


29.5.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9373 – PAI Partners SAS / Areas Worldwide S.A.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Europe VII-fond (Luxembourg), som tilhører konsernet PAI Partners SAS (”PAI Partners”, Frankrike)  

– Areas Worldwide (Frankrike) 

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

Worldwide. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners: risikokapitalforetak som forvalter og gir råd til flere fond som eier foretak med virksomhet innen et 

bredt spekter av bransjer, f.eks. forretningstjenester, næringsmidler og forbruksvarer, industri, helse, detaljhandel og 

distribusjon, 

– Areas Worldwide: forvalter cateringkonsesjoner hovedsakelig ved motorveier, i lufthavner og på togstasjoner.  

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 181 av 

27.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9373 – PAI Partners / Areas Worlwide S.A. 

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/43/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9388 – Clearlake Capital Group / Francisco Partners Management /  

Perforce Software Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Francisco Partners, L.P. (”Francisco Partners”, USA) 

– Clearlake Capital Group, L.P. (”Clearlake”, USA)  

– Perforce Software Holdings, Inc. (”Perforce”, USA), kontrollert av Clearlake 

Francisco Partners og Clearlake overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Perforce. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer av Francisco Partners. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Francisco Partners: privat egenkapitalforetak. 

– Clearlake: privat egenkapitalforetak. 

– Perforce: levering av løsninger knyttet til driftsutvikling. 

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 185 av 

29.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9388 – Clearlake Capital Group / Francisco Partners Management / Perforce Software Holdings 

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.9392 – EQT / Parques Reunidos Servicios Centrales) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg) 

– Parques Reunidos Servicios Centrales S.A. (”Parques Reunidos”, Spania) 

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

Reunidos. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 26. april 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: infrastrukturinvesteringer og aktiva og virksomhet knyttet til infrastruktur i Europa og Nord-Amerika. 

– Parques Reunidos: fritidsparkoperatør (temaparker, dyrehager, havtemaparker, vannparker, innendørs underholdnings-

sentre og andre attraksjoner). 

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 185 av 

29.5.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9392 – EQT / Parques Reunidos Servicios Centrales 

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.9296 – Macquarie / China Investment Corporation / Allianz / Dalmore /  

INPP / Gas Distribution Business of National Grid) 

Kommisjonen besluttet 10. mai 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 32019M9296. 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.9329 – TDR Capital / NKD Group) 

Kommisjonen besluttet 15. mai 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 32019M9329. 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.9335 – Triton / Luxinva / IFCO Systems) 

Kommisjonen besluttet 8. mai 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 32019M9335. 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.9341 – First State Investment International / Iren Mercato /  

OLT Offshore LNG Toscana) 

Kommisjonen besluttet 14. mai 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 32019M9341. 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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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørte flyruter Dundee Airport–Heathrow Airport 

Dundee Airport–Gatwick Airport 

Dundee Airport–Stansted Airport 

Dundee Airport–Luton Airport 

Dundee Airport–London City Airport 

Dundee Airport–Southend Airport 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

30. oktober 2019 

Teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

kan fås gratis ved henvendelse til: 

Att.: 

Karen Lawson 

Corporate Procurement Manager 

Tlf.: +44 1382 433860 

E-post: karen.lawson@dundeecity.gov.uk 
 

 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Finland 

Berørt flyrute Mariehamn (MHQ)–Stockholm Arlanda (ARN) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

1. mars 2016 

Ikrafttredelsesdato for endringene 1. mars 2020 

Teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon om de endrede forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til: 

Ytterligere opplysninger: 

Ålands Landskapsregering 

Adresse: 

P.O.B. 1060 

AX-22111 Mariehamn 

ÅLAND/FINLAND 

Tlf.: +358 1825000 

E-post: registrator@regeringen.ax 

Internett: https://www.e-avrop.com/portaler/ 

Alandsportalen/Default.aspx 
 

 

2019/EØS/43/14 
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Det forente kongerike 

Berørte flyruter Dundee Airport–Heathrow Airport 

Dundee Airport–Gatwick Airport 

Dundee Airport–Stansted Airport 

Dundee Airport–Luton Airport 

Dundee Airport–London City Airport 

Dundee Airport–Southend Airport 

Avtalens gyldighetsperiode To år med mulighet til å forlenge for ytterligere to år. 

Oktober 2019 til oktober 2023 

Frist for innsending av søknader og anbud 61 dager etter at meldingen ble kunngjort i Den 

europeiske unions tidende (EUT C 169 av 17.5.2019, s. 8) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

Att.: 

Karen Lawson 

Corporate Procurement Manager 

Tlf.: +44 1382 433860 

E-post: karen.lawson@dundeecity.gov.uk 
 

 

Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Rodez–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 20. januar 2020 til 19. januar 2024 

Frist for innsending av søknader og anbud 24. juli 2019, kl. 12.00 (lokal tid) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de 

l’aéroport de Rodez-Aveyron 

Hôtel du Département 

7 Place Charles de Gaulle 

BP 724 

12007 Rodez Cedex 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 565757610 

E-post: smaeroport-rodez-aveyron@orange.fr 

Innkjøperprofil (nettsted): 

http://www.e-occitanie.fr 

 

 

2019/EØS/43/16 
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Melding fra den britiske regjering i henhold til europaparlaments- og  

rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive  

leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring av 32. konsesjonsrunde for olje- og gassutvinning (offshore) i Det forente kongerike 

Olje- og gassmyndigheten 

Petroleumsloven av 1998 

Olje- og gassmyndigheten innbyr herved interesserte parter til å søke om tillatelse til utvinning til havs på 

visse områder av den britiske kontinentalsokkel. 

Fullstendige opplysninger om utlysningen, herunder lister og kart over områdene som dekkes og 

retningslinjer for konsesjoner og vilkårene for disse, samt hvordan man søker, finnes på følgende nettsted: 

(https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/). 

Ytterligere opplysninger om evalueringsprosessen og -kriterier, miljømessige vurderinger osv. finnes i 

Den europeiske unions tidende C 179 av 24.5.2019, s. 6. 

Med mindre det er påkrevd med en miljøvurdering tilknyttet en bestemt blokk, vil Olje- og 

gassmyndighetens tilbud om konsesjon i henhold til denne innbydelse bli gitt innen 18 måneder etter 

datoen for denne melding (24.5.2019). 

Olje- og gassmyndigheten påtar seg intet ansvar for kostnader søkeren måtte pådra seg i forbindelse med 

søknaden. 

Kontakt: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, United Kingdom 

(Tlf.: +44 3000671637). 

 

Oversikt over EU-beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler 

En oversikt over beslutninger om markedsføringstillatelser for legemidler fra 1. april til 30. april 2019 er 

nå offentliggjort i Den europeiske unions tidende (EUT C 180 av 24.5.2019, s. 1 og 16). 

2019/EØS/43/18 
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