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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 18. juli 2019 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom EP 

Global Commerce a.s. og METRO AG. Partene underrettet 13. august 2019 Kommisjonen om at de 

trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

2019/EØS/70/01 



Nr. 70/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allianz Holdings plc (”Allianz”, Det forente kongerike) 

– Legal and General Insurance Limited (”L&G Insurance”, Det forente kongerike) 

Allianz overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over L&G Insurance. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz: er en del av Allianz-konsernet, en global leverandør av finansielle tjenester med virksomhet hovedsakelig i 

tilknytning til livsforsikringsprodukter og skadeforsikringsprodukter (herunder forsikring av kjæledyr), samt 

kapitalforvaltning. 

– L&G Insurance: leverer skadeforsikringsprodukter i Det forente kongerike (herunder forsikring av kjæledyr). 

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 291 av 

29.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9432 – Allianz Holdings / Legal and General Insurance 

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/70/02 

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


29.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9440 – PreZero Recycling Deutschland / Nehlsen / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PreZero Recycling Deutschland GmbH & Co. KG (”PreZero”, Tyskland), del av Schwarz-konsernet 

– Nehlsen Aktiengesellschaft (”Nehlsen”, Tyskland) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”, Tyskland). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PreZero: del av Schwarz-konsernet som har virksomhet over hele verden, aktiv innen næringsmiddelindustrien og 

innen innsamling av, handel med og markedsføring av resirkulerbare materialer. 

– Nehlsen: aktiv innen sektorene for avfallshåndteringstjenester, drift av innsamlings- sorterings- og bearbeidings-

anlegg, markedsføring av sekundærråstoff og sikkerhetstjenester. 

Formålet med fellesforetaket vil være konstruksjon og drift av et sorteringsanlegg for brukt, lett emballasje, med tilknyt-

tede aktiviteter. 

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 290 av 

28.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9440 – PreZero Recycling Deutschland / Nehlsen / 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 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2019/EØS/70/03 

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


Nr. 70/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cintra Infaestructuras España, S.L. (”Cintra”, Spania), som tilhører Ferrovial-konsernet (”Ferrovial”, Spania) 

– Meridiam S.A.S. (”Meridiam”, Frankrike)  

– Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. (”AUSOL”, Spania)  

Cintra og Meridiam, via Infratoll, overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over AUSOL.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ferrovial: en internasjonal infrastrukturoperatør med virksomhet innen konstruksjon, bompengeveier, lufthavner og 

tjenestesektoren. Ferrovial driver bompengeveier i Europa, Colombia, Australia, Canada og USA. Cintra er Ferrovials 

datterforetak og aktivt innen bompengemotorveisektoren i Spania. 

– Meridiam: et internasjonalt investeringskonsern med fokus på utvikling, finansiering og forvaltning av store infra-

strukturprosjekter i Europa, Canada og USA. 

– AUSOL: forvalter to bompengemotorveikonsesjoner som forbinder Malaga med Estepona og Estepona med 

Guadiaro.  

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 290 av 

28.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL 

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/70/04 

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


29.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9446 – Toyota Motor Corporation / Panasonic Corporation / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Toyota Motor Corporation (Japan) 

– Panasonic Corporation (Japan) 

– Fellesforetaket (”JV”, Japan) 

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

3 nr. 4 over JV. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Toyota Motor Corporation: aktiv innen en rekke virksomheter. Foretaket utformer, utvikler og selger biler, bildeler og 

tilbehør. 

– Panasonic Corporation: utvikler, produserer og selger elektriske og elektroniske produkter over hele verden. De 

utvikler, produserer og selger bilbatterier, i tillegg til en rekke andre produkter. 

– Fellesforetaket: vil utvikle og produsere prismatiske litiumionebatterier til bilindustrien. 

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 oppmerk-

som på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet fram-

gangsmåte 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 289 av 

27.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9446 – Toyota Motor Corporation / Panasonic Corporation / 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/70/05 

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


Nr. 70/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9464 – OMERS / Altice / Allianz / SFR FTTH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AGF Benelux S.à.r.l. (Tyskland), kontrollert av Allianz SE (”Allianz”, Tyskland) 

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

Administration Corporation (”OMERS”, Canada) 

– Altice France S.A. (Frankrike), kontrollert av Altice Europe N.V. (”Altice”, Nederland) 

– SFR FTTH SAS (”SFR FTTH”, Frankrike), i dag kontrollert av OMERS og Altice 

Allianz, OMERS og Altice overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over SFR FTTH.  

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz: globalt finanskonsern med virksomhet innen forsikring og forvaltning av aktiva. 

– OMERS: administrering av Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan ved investeringer 

i infrastruktur (via OMERS Infrastructure) og privat egenkapital. 

– Altice: telekommunikasjon, media, underholdning og reklametjenester. 

– SFR FTTH: fibernettverkaktivitet i enkelte deler av Frankrike bortsett fra i tett befolkede områder, som definert av 

franske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (Autorité de régulation des communications électroniques 

et des postes). 

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 292 av 

30.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9464 – OMERS / Altice / Allianz / SFR FTTH 

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/70/06 

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


29.8.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 70/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9471 – Clearlake/TA/DigiCert) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– TA Associates Management, L.P. (”TA”, USA) 

– DigiCert Parent Inc (”DigiCert”, USA) 

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

DigiCert. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Clearlake: privat egenkapitalinvestering, med porteføljeforetak som er aktive innen programvare- og teknologi-

tjenester, energi og industrielle tjenester samt forbruksvarer og -produkter. 

– TA: privat egenkapitalinvestering, med porteføljeforetak som er aktive i utvalgte bransjer, herunder forretnings-

tjenester, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helse og teknologi. 

– DigiCert: sikkerhetsteknologi og/eller programvareløsninger til virksomheter med hovedvekt på skalerbare digitale 

sertifikater med høy sikkerhet (herunder særlig TLS/SSL-sertifikater) og PKI-løsninger (Public Key Infrastructure) 

for identifisering og kryptering. 

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 287 av 

26.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9471 – Clearlake/TA/DigiCert 

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/70/07 

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


Nr. 70/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.8.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9518 – CPPIB / EQT / BNVC Group Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. august 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) 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) 

– BNVC Group Holdings, Inc. (”BNVC Group Holdings”, USA) 

EQT og CPPIB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele BNVC 

Group Holdings. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: investeringsfond. 

– CPPIB: investeringsforvaltning. 

– BNVC Group Holdings: holdingforetaket til Waystar, en leverandør av forvaltningsløsninger for inntektssyklusen for 

helse- og sykepleiesystemer og leverandører av helse- og sykepleietjenester i USA. 

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 287 av 

26.8.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9518 – CPPIB / EQT / BNVC Group 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32019M9381. 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.9404 – Goldman Sachs / B&B Hotels) 

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 32019M9404. 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/70/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9419 – PSP / Welltower / SRG / Senior Housing Property) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32019M9419. 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.9422 – Leonard Green & Partners / Ares Management Corporation /  

Press Ganey Associates) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32019M9422. 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.9441 – EDF/Energy2Market) 

Kommisjonen besluttet 12. august 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 32019M9441. 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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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 11. desember 2018 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8797 – Thales/Gemalto) 

Kommisjonen traff 11. desember 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens 

artikkel 8 nr. 1. En ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på 

nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/ 

index_en.html 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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