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8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9406 – Lone Star – Stark Group / Saint-Gobain BDD) 

1.  Kommisjonen mottok 14. juni 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lone Star (USA), som handler gjennom Stark Group Holding Germany GmbH (”Stark”, Tyskland)  

– Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH (”SGBDD”, Tyskland), som tilhører Compagnie de Saint-

Gobain S.A. (Frankrike) 

Lone Star, via sitt datterforetak Stark, overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele SGBDD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Meldingen ble erklært ufullstendig 27. juni 2019. Etter innsendelse av ytterligere opplysninger ble meldingen 31. juli 2019 

fullstendig i betydning av fusjonsforordningens artikkel 10 nr. 1. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lone Star: privat egenkapitalforetak som investerer globalt i eiendom, kapital, kreditt og andre finansielle aktiva, og 

som kontrollerer Stark, et foretak aktivt innen distribusjon av byggematerialer, og Xella (Tyskland), en produsent av 

visse byggematerialer. 

– SGBDD: forhandler av byggematerialer som driver fysiske detaljistnett i Tyskland, og som hovedsakelig selger 

tredjepartprodukter til byggevirksomheter og, i begrenset grad, privatkunder. 

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 266 av 

8.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9406 – Lone Star – Stark Group / Saint-Gobain BDD 

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/61/01 

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


Nr. 61/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9416 – Bolloré Group / M7 Group) 

1.  Kommisjonen mottok 31. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Groupe Canal + SA (”Canal +”, Frankrike), kontrollert av Bolloré Group (”Bolloré”, Frankrike) 

– M7 Group SA (”M7”, Luxembourg) 

Canal + overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele M7. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Canal +: leverer betalingsfjernsynstjenester til privatkunder i en rekke land over hele verden, herunder Frankrike og 

Polen innen EØS, produksjon og distribusjon av audiovisuelt innhold, fjernsynssendinger og salg av reklamevinduer 

online og offline.  

– M7: levering av betalingsfjernsynstjenester til privatkunder i Østerrike, Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Nederland, 

Romania og Slovakia, kringkasting av fjernsynskanaler i Tsjekkia, Slovakia og Romania og engrosdistribusjon i 

Tyskland. 

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 265 av 

7.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9416 – Bolloré Group / M7 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/61/02 

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

(Sak M.9436 – ICG / Prédica / OCEA Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 31. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Intermediate Capital Group plc (”ICG”, Det forente kongerike) 

– Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. (”Prédica”, Frankrike), kontrollert av Crédit Agricole Group 

– Groupe OCEA og det heleide datterselskapet OCEA Smart Building (samlet kalt ”OCEA Group”, Frankrike), 

kontrollert av InfraVia III Invest S.A.  

ICG og Predica overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele OCEA Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICG: britisk kapitalforvalter aktiv innen strukturering og levering av mesaninfinansiering, høyrisikolån og privat 

egenkapital i Europa, Stillehavsområdet og USA. 

– Predica: fransk livs- og helseforsikringsforetak som tilhører Crédit Agricole Group og tilbyr en rekke banktjenester 

hovedsakelig i Frankrike. 

– OCEA Group: fransk konsern hovedsakelig aktivt innen sektoren for vann- og energiforvaltningsløsninger til 

subsidierte boliger og leilighetsanlegg. OCEA Group har utelukkende virksomhet i Frankrike. 

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 264 av 

6.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9436 – ICG / Prédica / OCEA 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”). 

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2019/EØS/61/03 

mailto:%20COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 61/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9437 – Würth Group / GES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fega & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (Tyskland), som tilhører konsernet Adolf Würth GmbH & Co. KG 

(”Würth Group”, Tyskland) 

– Grupo Electro Stocks, S.L.U. (”GES”, Spania), kontrollert av APAX Edison Holdco, S.à.r.l. (Luxembourg) 

Würth Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GES. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Würth Group: engrosdistribusjon av produkter og systemer produsert av tredjeparter hovedsakelig for profesjonelle 

sluttbrukere innen handel og industri, herunder elektriske installasjoner, industriell automatisering, kabler og 

ledninger, verktøy, data- og nettverksteknologi, belysning, husholdningsapparater og multimediaprodukter samt 

teknologiske løsninger for elektrisk oppvarming av husholdninger og regenerativ kraftproduksjon. 

– GES: distribusjon av væsker og elektriske materialer i Spania, hovedsakelig til andre profesjonelle brukere innen 

byggeindustrien.  

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 264 av 

6.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9437 – Würth Group / GES 

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/61/04 

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

(Sak M.9457 – Next Alt / Sotheby's) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Next Alt SARL (”Next Alt”, Luxembourg), kontrollert av hr. Drahi 

– Sotheby’s (USA) 

Next Alt overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sotheby’s. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Next Alt SARL: eid av hr. Drahis personlig, kontrollerer Altice-konsernet, som er aktivt innen levering av en rekke 

telekommunikasjons-, innholds-, media-, underholdnings- og reklametjenester over hele verden. 

– Sotheby’s: formidler av eksklusiv og dekorativ kunst, smykker og samlerobjekter over hele verden. 

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 259 av 

2.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9457 – Next Alt / Sotheby's 

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/61/05 

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


Nr. 61/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9468 – Centerbridge/Solidus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Solidus Solutions (”Solidus”, Nederland) 

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

Solidus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Centerbridge: privat investeringsforvaltningsforetak med kontorer i New York og London.  

– Solidus: produserer pakkeløsninger av stiv kartong for frukt og grønt, fisk og kjøtt og tilbyr emballasjeløsninger for 

kontorutstyr og luksusforpakninger. 

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 264 av 

6.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9468 – Centerbridge/Solidus 

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/61/06 

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


8.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 61/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9469 – ISQ/Domidep) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– I Squared Capital Advisors (US) LLC (”ISQ”, USA) 

– Domidep SAS med datterselskaper (”Domidep”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ISQ: en uavhengig global infrastrukturinvesteringsforvalter som fokuserer på energi, forsyningsindustrien, tele-

kommunikasjon og transport i økonomier med høy vekst over hele verden, herunder Nord-Amerika og Europa. 

– Domidep: driver aldershjem i Frankrike og Belgia. Leverer all-inclusive innkvarteringstjenester og individtilpasset 

støtte til eldre, pleietrengende personer. 

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 266 av 

8.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9469 – ISQ/Domidep 

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/61/07 

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


Nr. 61/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9472 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. august 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Diamond Transmission Corporation Limited (”DTC”, Det forente kongerike), kontrollert av Mitsubishi Corporation 

(”MC”, Japan) 

– InfraRed Capital Partners Limited (”IRCP”, Det forente kongerike), kontrollert av InfraRed Capital Partners 

(Management) LLP (Det forente kongerike) 

– Diamond Transmission Partners Galloper (Holding) Limited (”Målforetaket”, Det forente kongerike), i dag 

kontrollert alene av DTC 

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

over hele Målforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DTC: et holdingforetak som omfatter MCs investeringsvirksomhet i sektoren for elektrisitetsoverføring. 

– IRCP: et forvaltningsforetak for infrastrukturinvesteringer med virksomhet innen finansiell rådgivning og investerings-

forvaltning på vegne av investeringsfond. 

– Målforetaket: holdingforetaket til det heleide datterselskapet Diamond Transmission Partners Galloper Limited, som 

er eier av overføringen til havs for vindkraftverket Galloper som ligger utenfor kysten av Suffolk i britisk farvann i 

Nordsjøen. Foretaket er aktivt innen overføring av elektrisitet fra vindkraftverket til Det forente kongerikes nasjonale 

overføringssystem for elektrisitet på land. 

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 266 av 

8.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9472 – Diamond Transmission Corporation / InfraRed Capital Partners / 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9485 – NAEV / Siemens / KoMiPo / Stavro Vind) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. juli 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– NAEV Solventus (”NAEV”), kontrollert av NAEV Infrastructure Funds (Tyskland) 

– Siemens AG (”Siemens”), kontrollert av Siemens Group (Tyskland) 

– Korea Midland Power Co. (”KoMiPo”), kontrollert av Korea Electric Power Corporation (”KEPCO’”, Sør-Korea) 

– Stavro Vind Aktiebolag (”Stavro Vind”, Sverige), i dag kontrollert alene av NAEV 

NAEV, Siemens og KoMiPo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Stavro Vind. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NAEV: leverer tjenester i forbindelse med alderspensjon for helsevesenet i Tyskland. 

– Siemens: aktiv innen virksomhetsområdene elektrifisering, automatisering og digitalisering. Gjennom enheten 

Siemens Gamesa Renewable Energy tilbyr Siemens også løsninger innen fornybar energi, særlig vindturbiner. 

– KEPCO: den største elektrisitetsleverandøren i Sør-Korea og ansvarlig for produksjon, overføring og distribusjon av 

elektrisk kraft og utvikling av kraftproduksjonsprosjekter, herunder innen kjernekraft-, vind- og kullsektoren. 

– Stavro Vind: opprettet for å planlegge, bygge, finansiere og drive to vindkraftverk på land i Blackfjället og Blodrotberget 

i Sverige. 

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 264 av 

6.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9485 – NAEV / Siemens / KoMiPo / Stavro Vind 

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.9371 – DSV / Panalpina Welttransport) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32019M9371. 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.9428 – Triton / Royal Reesink Group) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9428. 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.9429 – Sports Direct International / GAME Digital) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32019M9429. 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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