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1.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9330 – Denso/Hirose) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Denso Corporation (”Denso”, Japan) 

– Hirose Plant (Japan), eid av Toyota Motor Corporation 

Denso overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hirose Plant. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Denso: japansk produsent og leverandør av avanserte deler og komponenter til bilprodusenter, andre forbruksvarer og 

industriprodukter. 

– The Hirose Plant: produksjonsanlegg som er aktivt innen produksjon av halvledere og elektriske komponenter til bruk 

i biler. 

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.9330 – Denso/Hirose  

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/60/01 

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


Nr. 60/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9369 – PAI Partners / Wessanen) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Partners SAS (”PAI Partners”, Frankrike) 

– Koninklijke Wessanen N.V. (”Wessanen”, Nederland) 

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

Wessanen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 11. juli 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners: privat egenkapitalforetak som forvalter og rådgir en rekke fond som eier foretak med virksomhet innen 

en rekke forretningsområder, som forretningstjenester, næringsmidler og forbruksartikler, generell industri, helse og 

detaljhandel og distribusjon. 

– Wessanen: levering og distribusjon, gjennom ulike datterselskaper, av næringsmidler, særlig sunne og bærekraftige 

næringsmiddelprodukter, under egne og tredjeparts merkevarer. 

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 256 av 

30.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9369 – PAI Partners / Wessanen 

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/60/02 

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


1.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9397 – Mirova / GE / Desarrollo Eólico Las Majas) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mirova, som opererer som forvaltningsselskap for Mirova-Eurofideme 3 (Frankrike), i siste instans eid av Banque 

Populaire Caisse d'épargne (”BPCE”, Frankrike) 

– General Electric Company (”GE”, USA) 

– Desarrollo Eólico Las Majas XIX, S.L.U. (Spania), kontrollert av Forestalia-konsernet 

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

over Desarrollo Eólico Las Majas XIX. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mirova: et fransk venturekapitalfond som fokuserer på ansvarlig investering og forvalter fond for institusjonelle 

investorer innen en rekke ulike aktivatyper, blant annet fornybar energi og kjerneinfrastruktur, bærekraftige aksjer og 

grønne obligasjoner. 

– GE: globalt produksjons-, teknologi- og tjenesteforetak. Kjernevirksomhet til virksomhetsenheten GE Energy Financial 

Services er investeringer innen energisektoren. Virksomhetsenheten GE Renewable Energy leverer produkter og 

tjenester til vind-, vann- og solcellekraftprodusenter, herunder produksjon og vedlikehold av vindturbiner. 

– Desarrollo Eólico Las Majas XIX: holdingforetak som skal eie tre vindparkprosjekter i Aragon i Spania. 

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 257 av 

31.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9397 – Mirova / GE / Desarrollo Eólico Las Majas 

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/60/03 

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


Nr. 60/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9418 – Temasek / RRJ Masterfund III / Gategroup) 

1.  Kommisjonen mottok 24. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Esta Investments Pte.Ltd, kontrollert av Temasek International Pte. (”Temasek”, Singapore) 

– RRJ Masterfund III, som tilhører konsernet RRJ Capital (Hongkong) 

– Gategroup Holding AG (”Gategroup”, Sveits), i dag eid alene av RRJ Capital 

Temasek og RRJ Masterfund III overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Gategroup. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Temasek: et investeringsselskap med hovedkontor i Singapore. Selskapet har aksjemajoriteten i Singapore Airlines, 

som har ruteflyginger til/fra lufthavner i EØS, der Gategroup har virksomhet. Overføringen åpner derfor for et mindre 

antall vertikale forbindelser i nevnte lufthavner. 

– RRJ Masterfund III: et investeringsforetak med kontorer i Hongkong og Singapore. Foretaket gjennomfører 

risikokapitalinvesteringer i Asia og fokuserer hovedsakelig på vekstkapital og investeringer i statlig eide foretak. 

– Gategroup: leverer catering under flyging, detaljhandelstjenester under flyging og andre tilknyttede tjenester i rundt 

60 land, herunder i EØS-området. 

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 257 av 

31.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9418 – Temasek / RRJ Masterfund III / Gategroup 

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/60/04 

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


1.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9427 – The Carlyle Group / Forgital Italy) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Carlyle Group L.P. (”Carlyle”, USA) 

– Forgital Italy S.p.A. (”Forgital”, Italia) 

Carlyle overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Forgital via  

F-Brasile S.r.l. (”F-Brasile”, Italia), et foretak for særlige overtakelsesformål som er indirekte eid av Carlyle. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: globalt investeringsforetak som forvalter fond innen ulike forretningssegmenter, herunder produksjon av 

maskinbearbeidede deler for luftfartøysmotorer. 

– Forgital: smiing, laminering og maskinbearbeiding av valsede ringer til luftfartsindustrien og levering av deler til 

sektorene olje og gass, kraftoverføring, energiproduksjon og maskinbearbeiding. 

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 256 av 

30.7.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9427 – The Carlyle Group / Forgital Italy 

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/60/05 

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


Nr. 60/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.8.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9295 – Daimler / Geely / Ride-Hailing JV) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32019M9295. 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.9313 – Equistone/CH&CO) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32019M9313. 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/60/06 

2019/EØS/60/07 

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


1.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 60/7 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9321. 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.9326 – Saudi Aramco / Total Marketing / Sahel) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32019M9326. 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/60/08 

2019/EØS/60/09 

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. 60/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.8.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9396 – CapMan/CBRE/Norled) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32019M9396. 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.9412 – EQT Fund Management / Nestlé Skin Health) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32019M9412. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9430 – Apollo Management / Vivat) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32019M9430. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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