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12.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 72/1 

 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9097 – Boeing/Embraer) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Boeing Company (”Boeing”, USA) 

– Embraer S.A. (”Embraer”, Brasil) 

– Embraers kommersielle luftfartsvirksomhet (Brasil), som tilhører Embraer 

– EB Defense, LLC (USA), som kontrolleres av Embraer 

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

kommersielle luftfartsvirksomhet og tilhørende aktiviteter og teknisk kapasitet, samt felles kontroll sammen med Embraer 

over EB Defense, LLC med sikte på å bygge et produksjonsanlegg for Embraers militære transportfly KC-390. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Boeing: amerikansk luftfarts-, romfarts- og forsvarsselskap basert i Chicago, Illinois. Boeing utvikler, produserer og 

markedsfører kommersielle luftfartøyer, militære luft- og romfartøyer samt forsvars-, romfarts- og sikkerhetssystemer. 

Boeing leverer også ettermarkedstjenester for luft- og romfartsmarkedet, deriblant prestasjonsbasert logistikk og 

opplæring. 

– Embraer: brasiliansk selskap basert i São José dos Campos, São Paulo, med virksomhet innen kommersiell og privat 

luftfart samt forsvar og sikkerhet. 

– Embraers kommersielle luftfartsvirksomhet: utvikler, produserer og markedsfører kommersielle luftfartøyer med 

færre enn 150 seter og leverer ettermarkedstjenester for sine luftfartøyer, inkludert driftsmessig og teknisk støtte og 

opplæring. 

– EB Defense, LLC: vil utføre endelig montering, markedsføring og salg av samt levere ettermarkedstjenester for 

Embraers militære transportfly KC-390, som for øyeblikket gjennomgår sertifisering. 

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 304 av 

9.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9097 – Boeing/Embraer 

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/72/01 

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


Nr. 72/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aurubis AG (”Aurubis”, Tyskland) 

– Metallo Group Holding N.V. (”Metallo”, Belgia) 

Aurubis AG overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Metallo Group 

Holding N.V. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aurubis: leverandør av ikke-jernholdige metaller. Aurubis bearbeider særlig kobberkonsentrater og kobberskrap, 

produserer kobberkatoder og biprodukter fra kobberforedlingsprosessen og leverer kobberprofiler og -halvfabrikater 

samt kobberlegeringsprodukter som flatvalsede produkter, stenger og tråd.  

– Metallo: aktivt innen gjenvinning og bearbeiding av samt handel med ikke-jernholdige metaller. Metallo foredler 

særlig kobberskrap for å produsere kobberkatoder og biprodukter fra foredlingsprosessen.  

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 304 av 

9.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding 

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/72/02 

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


12.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 72/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9420 – Crédit Agricole / Banco Santander / Santander Securities Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Santander Investment, S.A. (”Santander Investment”, Spania), som kontrolleres av Banco Santander, S.A. 

(”Santander”, Spania) 

– CACEIS S.A. (”CACEIS”, Frankrike), som kontrolleres av Crédit Agricole S.A. 

– Santander Securities Services, S.A.U. (”S3 Spain”, Spania), som kontrolleres av Santander Investment  

– S3 Latam Holdco 1 (Spania), et nyopprettet selskap som vil bestå av de brasilianske, meksikanske og kolombianske 

virksomhetene som nå eies av S3 Spain. 

Den foreslåtte sammenslutningen innebærer i) at CACEIS alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over S3 Spain, og ii) at CACEIS og Santander Investment i fellesskap overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over S3 Latam Holdco. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CACEIS: leverer tjenester innen formuesforvaltning til bedriftskunder, institusjonelle investorer, banker og meglere. 

– Santander Investment: utfører alle typer aktiviteter, transaksjoner og tjenester som inngår i generell bankvirksomhet 

og/eller er knyttet til denne, inkludert oppkjøp, innehav, forvaltning og avhending av omsettelige verdipapirer, aksjer 

og eierandeler i spanske og utenlandske selskaper samt levering av investeringstjenester og eventuelle supplerende 

aktiviteter i den forbindelse. 

– S3 Spain og S3 Latam Holdco 1: leverer etterhandelstjenester, blant annet deponering, forvaring og fonds- og 

verdipapirforvaltning, til institusjonelle investorer. 

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 306 av 

10.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9420 – Crédit Agricole / Banco Santander / Santander Securities Services 

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/72/03 

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


Nr. 72/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9426 – 3M Company / Acelity) 

1.  Kommisjonen mottok 3. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– 3M Company (”3M”, USA) 

– Acelity, Inc. (”Acelity”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3M: et allsidig teknologiselskap. Gjennom sin helsetjenestedivisjon tilbyr 3M et bredt spekter av medisinske 

løsninger, herunder avanserte sårbandasjer. 

– Acelity: primært aktivt innen utvikling og kommersialisering av avanserte sårbehandlingsprodukter, blant annet 

gjennom sine datterselskaper Kinetic Concepts, Inc, Systagenix Wound Management, Limited og Crawford 

Healthcare Limited. 

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 308 av 

12.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9426 – 3M Company / Acelity 

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/72/04 

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

(Sak M.9465 – Primus Shareholders / Prudential / Real Estate) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– K Plus BV, Givin BV, Muhak BV og 3K Investment BV (”Primus Shareholders”, Nederland) 

– Pramerica Real Estate Capital VI S.à.r.l. (”PRECap”, Luxembourg), som kontrolleres av Prudential Financial Inc. 

(”PFI”, USA) 

Primus Shareholders og PRECap overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele Real Estate Asset. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Primus Shareholders: investeringsinstrumenter eid av visse medlemmer av Sabancı-familien, som også har eierandeler i 

den tilknyttede enheten Esas Holding A.S. (”Esas”), som er aktiv i investeringsbransjen globalt (med kontorer i Istanbul 

og London) og investerer i flere aktivaklasser, deriblant privat eierkapital, fast eiendom, risikovillig kapital og likvide 

aktiva. 

– PRECap: tilføring av kapital for å bistå i oppkjøp og refinansiering av kommersiell fast eiendom hovedsakelig i Det 

forente kongerike og Tyskland. PRECap er i siste instans kontrollert av Prudential Financial Inc, en finanstje-

nesteinstitusjon som leverer forsikring, investeringsforvaltning og andre finansielle produkter og tjenester til både 

detaljhandels- og institusjonskunder i hele USA og i over 40 andre land. 

– Real Estate Asset: en eiendom beliggende i Groninger Straße 25, 27, Liebenwalder Straße 21, Oudenarder Straße 16, 

13347 Berlin som hovedsakelig brukes til kontorer og i begrenset grad til detaljhandel, produksjon og logistikk. 

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 307 av 

11.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9465 – Primus Shareholders / Prudential / Real Estate 

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/72/05 

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


Nr. 72/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9467 – Ivanhoé Cambridge / PSPIB / Greystar / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ivanhoé Cambridge Inc. (”IC”, Canada), som kontrolleres av Caisse de dépôt et placement du Québec 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada)  

– Greystar Real Estate Partners, LLC (”Greystar”, USA) 

IC, PSPIB og Greystar overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over GDCV Residential Portfolio III LP (”GDCV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IC: global eiendomsinvestor.  

– PSPIB: forvaltning av investeringene til pensjonsordningene i Canadas føderale offentlige sektor, væpnede styrker, 

politi og reservestyrke. Det forvalter en variert portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med 

fast avkastning samt investeringer i privat eierkapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– Greystar: aktivt innen global utvikling, oppkjøp og forvaltning av utleieboligprosjekter og porteføljer for egen 

regning og på vegne av ulike institusjonelle investorer, nasjonale plasseringsfond og private investorer, for tiden i 

USA, Det forente kongerike, Spania, Nederland og Mexico. 

– GDCV: nytt kommandittselskap stiftet med sikte på anskaffelse av tomter eller tomtefester og utvikling av 

flerfamilieboliger i USA for investeringsformål. Kommandittselskapet vil fokusere på investeringer i klasse A-aktiva 

i USA, mellomhøye hus og høyhus i områder med høy langsiktig sysselsetting, økende befolkning og sterkt 

leiemarked. 

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 308 av 

12.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9467 – Ivanhoé Cambridge / PSPIB / Greystar / 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/72/06 

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


12.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 72/7 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9511 – Macquarie Group / Ocean Breeze Energy and Perikles) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sage Holdings S.à.r.l (Luxembourg), i siste instans kontrollert av Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) 

– Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG og Perikles 20092 Vermögensverwaltung GmbH (samlet kalt ”målforetaket”, 

Tyskland). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester samt rådgivnings-, investerings- og fonds-

forvaltningstjenester. 

– Målforetaket: eier og driver i) havvindparken Bard Offshore 1, som består av 80 vindturbiner og deres trans-

formatorstasjon og innbyrdes kabling, ii) den oppjekkbare lekteren Wind Lift I og iii) det landbaserte vindkraftanlegget 

Rysumer Nacken, som består av to vindturbiner. 

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 304 av 

9.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9511 – Macquarie Group / Ocean Breeze Energy og Perikles 

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/72/07 
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Nr. 72/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9515 – TPG Asia / Genting Hong Kong / Dream Cruises) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TPG Asia GenPar VII Advisors Inc. (”TPG Asia”) (Caymanøyene), som tilhører konsernet TPG 

– Genting Hong Kong Limited (”Genting HK”) (Bermuda) 

– Dream Cruises Holding Limited (”Dream Cruises”) (Bermuda), som kontrolleres av Genting HK 

TPG Asia og Genting HK overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Dream Cruises. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TPG Asia: et privat investeringsforetak som forvalter en gruppe fond som investerer i en rekke forskjellige foretak 

gjennom oppkjøp. Det er hovedsakelig aktivt i Asia-Stillehavsregionen (inkludert Kina, India, Sørøst-Asia, Japan, 

Korea og Australia). Det er en del av TPG, som er et privat investeringsforetak med virksomhet i hele verden.  

– Genting HK: verdensomspennende selskap innen aktiv fritid, underholdning og reiseliv. Det driver cruisefart og 

cruiserelatert virksomhet under varemerkene Star Cruises, Crystal Cruises og Dream Cruises. Genting HK driver også 

skipsbyggingsvirksomhet i Europa.  

– Dream Cruises: driver cruisefart i hele Asia-Stillehavsregionen. Det har for øyeblikket tre skip: Genting Dream, 

World Dream og Explorer Dream. Foretaket kontrolleres nå av Genting HK alene og vil etter transaksjonen være 

kontrollert av Genting HK og TPG Asia i fellesskap.  

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 308 av 

12.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9515 – TPG Asia / Genting Hong Kong / Dream Cruises 

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/72/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9523 – Munich Re / DIF / Green Investment Group / Covanta /  

Dublin Waste-to-Energy facility) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (”Munich Re”, Tyskland) 

– DIF Infrastructure V Cooperatief U.A (”DIF”), som kontrolleres av DIF Management Holding BV (Nederland) 

– Green Investment Group Limited (”GIG”, Det forente kongerike), som kontrolleres av Macquarie Group (Australia) 

– Covanta Holding Corporation (”Covanta”, USA) 

– Covanta Europe Assets Limited (”Dublin Waste-to Energy facility”, Irland) 

Munich Re, DIF, GIG og Covanta overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Dublin Waste-to-Energy facility. Dublin Waste-to-Energy facility kontrolleres i dag av DIF, GIG og Covanta i fellesskap. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Munich Re: opererer hovedsakelig i forsikrings- og gjenforsikringssektoren. 

– DIF: infrastrukturinvesteringsforetak. 

– GIG: spesialist på investeringer i grønn infrastruktur, prosjektstyring og porteføljeforvaltning med tilknyttede 

tjenester. 

– Covanta: hovedsakelig involvert i avfallshåndtering og energi. 

– Dublin Waste-to-Energy facility: aktiv innen avfallshåndtering og elektrisitetsproduksjon. 

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 307 av 

11.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9523 – Munich Re / DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-to-Energy facility 

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/72/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9525 – EPE/OCH/Omnicare) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Equistone Partners Europe Limited (”Equistone”, Det forente kongerike)  

– Omnicare Holding GmbH & Co. KG (”OCH”, Tyskland) 

– Omnicare Beteiligungen GmbH (”Omnicare”, Tyskland). 

Den foreslåtte sammenslutningen består i at Equistone og OCH i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Omnicare. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Equistone: kapitalinvesteringsforetak aktivt i Det forente kongerike, Frankrike, Tyskland og Sveits. Fondene som 

kontrolleres av Equistone, investerer i selskaper i ulike forretningssektorer, deriblant forbruker og reise, finansielle 

tjenester, fagingeniørvirksomhet og støttetjenester.  

– Omnicare: hovedsakelig aktivt innen i) distribusjon av spesiallegemidler (onkologiske legemidler), ii) tjenester til 

apoteker som framstiller legemidler, iii) eierskap av andeler i visse onkologiske poliklinikker og iv) klinikker for 

behandling av mentale og psykosomatiske lidelser og sykdommer. 

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 307 av 

11.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9525 – EPE/OCH/Omnicare 

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/72/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9528 – Macquarie Infrastructure and Real Assets / Currenta) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– InfraChem Holdings S.a r.l. (”InfraChem”, Luxembourg), som kontrolleres av Macquarie Infrastructure and Real 

Assets (Europe) Limited (”MIRA”), som tilhører Macquarie Group Limited (”Macquarie Group”, Australia) 

– Currenta GmbH & Co OHG (”Currenta”, Tyskland), som eies av Currenta Geschäftsführung-GmbH (”Currenta GF”, 

Tyskland). 

MIRA, via InfraChem, overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Currenta og 

Currenta GF. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MIRA: fokuserer på forvaltning av infrastruktur og andre realeiendeler som fast eiendom, energi og landbruk. 

– Macquarie Group: global leverandør av tjenester innen bank, finans, rådgivning, investering og fondsforvaltning, 

børsnotert i Australia. 

– Currenta og Currenta GF: forvalter og driver integrerte kjemiparker med anlegg 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.  

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 308 av 

12.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9528 – Macquarie Infrastructure and Real Assets / Currenta 

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/72/11 
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Nr. 72/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BC Partners LLP (”BC Partners”, Det forente kongerike), som fungerer som rådgiver til BC European Capital X via 

sin komplementar BCEC Management X Limited 

– Vista Equity Partners Management LLC (”Vista Equity Partners”, USA), som forvalter Vista Equity Partners Fund 

VII L.P. 

– Advanced Computer Software Group Ltd. (”Advanced”, Det forente kongerike) 

Fond som mottar rådgivning fra BC Partners LLP, og fond som forvaltes av Vista Equity Partners Management, overtar i 

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

Advanced er nå et porteføljeselskap som kontrolleres av Vista Equity Partners alene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BC Partners: kapitalforetak som gir investeringsråd til finansinvestorer. 

– Vista Equity Partners: investeringsforetak med fokus på virksomheter innen programvare, data og teknologibaserte 

tjenester. 

– Advanced: leverandør av programvare (inkludert moderniseringsløsninger), skytjenester og forvaltede IT-tjenester til 

kunder i offentlig og privat sektor.  

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 307 av 

11.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software 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/72/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9398 – Centerbridge Partners / Amtrust Corporate Member) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32019M9398. 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.9469 – ISQ/Domidep) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32019M9469. 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/72/13 

2019/EØS/72/14 

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. 72/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9486 – GBL/Webhelp) 

Kommisjonen besluttet 2. september 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 32019M9486. 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/72/15 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 6. februar 2019 

om å erklære en foretakssammenslutning uforenlig med det indre marked og  

EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8677 – Siemens/Alstom) 

Kommisjonen traff 6. februar 2019 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. 3. 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 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 29. april 2019 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.39398 – Visa MIF) 

Kommisjonen traff 29. april 2019 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 

30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(2) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 299 av 4.9.2019, s. 8), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter.  

  

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

(2) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2019/EØS/72/16 

2019/EØS/72/17 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.299.01.0008.01.ENG


Nr. 72/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 12.9.2019 

 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 29. april 2019 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40049 – MasterCard II) 

Kommisjonen traff 29. april 2019 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om 

Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 

30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 300 av 5.9.2019, s. 6), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2019/EØS/72/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.300.01.0006.01.ENG
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