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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9142 – REWE/Lekkerland) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– REWE-ZENTRALFINANZ eG (”REWE”, Tyskland) og REWE-Zentral Aktiengesellschaft (Tyskland) (samlet kalt 

”REWE Group”) 

– Lekkerland AG & Co. KG (Tyskland) og Lekkerland AG (Tyskland) (samlet kalt ”Lekkerland”) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– REWE: hovedsakelig aktiv innen detaljhandel med dagligvarer. Foretaket driver supermarkeder, drikkevarebutikker, 

lavprisbutikker, byggevarehus og butikker for skjønnhets- og helseprodukter under ulike merkevarer. 

– Lekkerland: hovedsakelig aktiv innen engroshandel med dagligvarer som ferdigmat og varer som ikke er næringsmidler, 

herunder tobakk, samt innen levering av telekommunikasjonsløsninger. 

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 245 av 

22.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9142 – REWE/Lekkerland 

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/59/01 

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


Nr. 59/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.7.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9332 – Ericsson / Kathrein Antenna and Filter Assets) 

1.  Kommisjonen mottok 15. juli 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: 

– Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), inkludert datterselskaper, (”Ericsson”, Sverige) 

– Kathrein SE, inkludert datterselskaper, (”Kathrein Group”, Tyskland)  

Ericsson overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Kathrein Group. 

Den foreslåtte foretakssammenslutningen berører bare Kathrein Groups virksomhet innen passive antenner og filtre som 

deler i mobilt nettverksutstyr. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ericsson: leverandør av nettverksutstyr og programvare, samt tjenester knyttet til nettverks- og forretningsvirksomhet. 

– Kathrein Group: en leverandør av kommunikasjonsteknologiløsninger.  

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 245 av 

22.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9332 – Ericsson / Kathrein Antenna and Filter Assets 

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/59/02 

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

(Sak M.9367 – Mirova/Predica/Indigo) 

1.  Kommisjonen mottok 19. juli 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: 

– Mirova S.A. (”Mirova”, Frankrike) 

– Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (”Predica”, Frankrike) 

– Indigo Group (”Indigo”, Frankrike) 

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

nr. 4 over hele Indigo ved oppkjøp av Infra Foch Topo, Indigo-konsernets holdingforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mirova: et kapitalforvaltningsselskap som i siste instans er kontrollert av Banque Populaire and Caisse d’Epargne 

(”BPCE”) Groupe. BPCE har hovedkontor i Paris i Frankrike og er aktivt innen en rekke bank- og forsikrings-

virksomheter. 

– Predica: livs- og helseforsikringsforetak som tilhører Crédit Agricole Assurances, og som har hovedkontor i Paris i 

Frankrike. 

– Indigo: Indigo har hovedkontor i Paris i Frankrike og tilbyr parkeringstjenester samt digitale parkeringstjenester og 

individuelle mobilitetstjenester, hovedsakelig i Frankrike, Belgia, Spania og Luxembourg.  

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 251 av 

26.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9367 – Mirova/Predica/Indigo 

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/59/03 

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

(Sak M.9411 – Parker-Hannifin Corporation / Lord Corporation) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Parker-Hannifin Corporation (”Parker”, USA) 

– Lord Corporation (”Lord”, USA) 

Parker overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Lord. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Parker: holdingforetaket til Parker Group, som utvikler teknologi for bevegelseskontroll, filtrering, kontrollprodukter 

for væsker og drivstoff, prosesskontroll, luftkondisjonering, kjøling, produkter for elektromagnetisk avskjerming og 

temperaturregulering. 

– Lord: et globalt teknologi- og produksjonsforetak som tilbyr et bredt spekter av produkter som lim, belegg, vibrasjons- 

og bevegelseskontrollsystemer for rom- og luftfart. 

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 245 av 

22.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9411 – Parker-Hannifin Corporation / Lord Corporation 

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/59/04 

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

(Sak M.9423 – Strategic Value Partners / Pfleiderer) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Strategic Value Partners, LLC (”Strategic Value Partners”, USA) 

– Pfleiderer Group S.A. (”Pfleiderer”, Polen) 

Strategic Value Partners overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Pfleiderer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 11. juli 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Strategic Value Partners: et privateid investeringsforetak som forvalter et hedgefondinstrument og hybride private 

egenkapitalfond som investerer i offentlige og private egenkapitalmarkeder, gjeldsmarkeder og andre alternative 

investeringsmarkeder over hele verden. 

– Pfleiderer: produksjon av en rekke teknologisk bearbeidede tre- og overflatebehandlede produkter som kartongplater, 

fiberplater, sponplater og laminater for en rekke bruksområder, herunder produksjon av arbeidsbenker/arbeidsflater, 

møbler, interiørdetaljer, generelt byggeutstyr og gulvbelegg. 

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 247 av 

23.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9423 – Strategic Value Partners / Pfleiderer 

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/59/05 

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

(Sak M.9431 – KKR / Grupo Gallardo Balboa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Grupo Gallardo Balboa S.L.U. (”Grupo Gallardo Balboa”, Spania) 

KKR overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Grupo Gallardo 

Balboa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og 

private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretak samt deres porteføljeforetak og andre 

kunder. 

– Grupo Gallardo Balboa: holdingforetak, med hovedkontor i Spania, for ulike stålprodusenter som produserer 

korrugert stål. Gjennom sine driftsselskaper har foretaket fabrikker på flere steder i Spania, inkludert Extremadura, 

Madrid, Asturias og País Vasco 

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 247 av 

23.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9431 – KKR / Grupo Gallardo Balboa 

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/59/06 

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

(Sak M.9441 – EDF/Energy2Market) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EDF Pulse Croissance Holding SAS (”EDF Pulse Croissance”), kontrollert av Electricité de France SA (”EDF”, 

Frankrike) 

– Energy2Market GmbH (”E2M”, Tyskland) 

EDF Pulse Croissance overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket E2M. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EDF: aktiv innen produksjon, levering og transport av elektrisk kraft, hovedsakelig i, men også utenfor, Frankrike. EDF 

er også aktiv innen gassektoren og konstruksjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg og kraftnettverk og leverer 

tjenester knyttet til avfallshåndtering og energi. 

– E2M: er en elektrisitetsaktør i Tyskland. E2M er spesialisert innen direktesalg av elektrisk kraft fra fornybare energi-

kilder. 

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 249 av 

25.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9441 – EDF/Energy2Market 

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/59/07 

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

(Sak M.9454 – EP Global Commerce / METRO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP Global Commerce a.s. (Tsjekkia) 

– METRO AG (Tyskland) 

EP Global Commerce a.s. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket METRO AG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21. juni 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EP Global Commerce a.s.: EP Global Commerce a.s., som indirekte allerede eier 10,91 % av aksjene i METRO AG, er 

et oppkjøpsinstrument hvis hovedformål er å (indirekte) eie aksjene i METRO AG. Det er kontrollert av Daniel 

Kretinsky, som har eierinteresser i en rekke foretak som hovedsakelig har virksomhet innen forsynings- og 

energisektorene, forlagsvirksomhet og radiokringkasting, samt e-handel, i begrenset omfang. 

– METRO AG: METRO AG er hovedsakelig aktivt innen detaljhandel med dagligvarer under merkevaren Real og innen 

engrossalg av dagligvarer med utsalgsbutikker under merkevarene METRO og MAKRO Cash & Carry. 

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 249 av 

25.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9454 – EP Global Commerce / METRO 

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.9190 – ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 

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 32019M9190. 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.9314 – Sogeclair/AddUp/PrintSky) 

Kommisjonen besluttet 11. juli 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 32019M9314. 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.9382 – Toyota Financial Services / Mazda Motor Corporation /  

SMM Auto Finance) 

Kommisjonen besluttet 5. juli 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 32019M9382. 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.9400 – Apollo Management / Ares / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. juli 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 32019M9400. 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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