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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 10. juli 2019 

Sak nr. 83860 

Vedtak nr. 056/19/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Støtteordning for godstransport på jernbane  

Rettslig grunnlag Retningslinjer fra Jernbanedirektoratet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Samordning av transport 

Støtteform Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 235,74 millioner 

Støtteandel 50 % 

Varighet 3 år 

Økonomiske sektorer Godstransport på jernbane 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Jernbanedirektoratet  

DFØ Trondheim 

Postboks 4746 

7468 Trondheim 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EØS/75/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 10. juli 2019 

Sak nr. 83590 

Vedtak nr. 057/19/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Systemet for e-helse 

Støtteform Ikke støtte 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EØS/75/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9387 – Allied Irish Banks / First Data Corporation / Semeral) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allied Irish Banks (”AIB”, Irland) 

– First Data Corporation (”FDC”, USA) 

– Semeral (Irland) 

AIB og FDC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Semeral. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIB: finansielt tjenestekonsern med virksomhet hovedsakelig i Irland. 

– FDC: leverer tjenester knyttet til e-handel og betalingstjenester til foretak over hele verden. 

– Semeral: holdingforetaket til Payzone Ireland, som driver et nettverk for godkjenning av kundebetalinger via flere 

kanaler i Irland. 

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 322 av 

26.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9387 – Allied Irish Banks / First Data Corporation / Semeral 

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/75/03 

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

(Sak M.9405 – CPF/Itochu/HyLife) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (”CPF”, Thailand) 

– Itochu Corporation (”Itochu”, Japan) 

– HyLife Group Holdings Ltd (”HyLife Group”, Canada), i fellesskap kontrollert av HyLife Investments Ltd. (Canada) 

og Itochu. 

Itochu og CPF overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over hele HyLife Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPF: avl og oppdrett av dyrebestander som svin og akvakulturdyr, produksjon av fôr til husdyr og akvakulturdyr, 

produksjon av kjøtt og andre næringsmiddelprodukter samt drift av detaljhandelsbutikker og restauranter. 

– Itochu: aktiv i en rekke bransjer herunder, tekstil, maskineri, metaller og mineraler, energi og kjemikalier, generelle 

produkter, informasjonsteknologi og -kommunikasjon, finans og forsikring samt næringsmidler. 

– HyLife: avl, oppdrett og slakting av svin samt produksjon av svineprodukter. 

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 318 av 

23.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9405 – CPF/Itochu/HyLife 

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/75/04 

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

(Sak M.9460 – Capgemini/Altran) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Capgemini S.E. (”Capgemini”, Frankrike) 

– Altran Technologies S.A. (”Altran”, Frankrike) 

Capgemini overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Altran ved kjøp av 

aksjer. Foretakssammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Capgemini: levering av it-tjenester og, i mindre omfang, konstruksjonstjenester. 

– Altran: levering av konstruksjonstjenester og, i mindre omfang, it-tjenester. 

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 321 av 

25.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9460 – Capgemini/Altran 

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/75/05 

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

(Sak M.9473 – KIRKBI/Blackstone/CPPIB/Merlin) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KIRKBI Invest A/S (”KIRKBI”, Danmark) 

– The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”, USA) 

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

– Merlin Entertainments PLC (”Merlin”, Det forente kongerike) 

KIRKBI, Blackstone og CPPIB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele Merlin. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KIRKBI: holding- og investeringsforetak som eier LEGO A/S, aktivt innen utvikling, produksjon og salg av leketøy 

og undervisningsmaterialer basert på lek. 

– Blackstone: aktivaforvaltning over hele verden. 

– CPPIB: investeringsforvaltning. 

– Merlin: eier av tema- og fornøyelsesparker og severdigheter. 

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 323 av 

27.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9473 – KIRKBI/Blackstone/CPPIB/Merlin 

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/75/06 

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

(Sak M.9475 – TDR/BCA) 

1.  Kommisjonen mottok 17. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TDR Capital LLP (”TDR”, Det forente kongerike) 

– BCA Marketplace plc (”BCA”, Det forente kongerike) 

TDR overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele BCA ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TDR: investering av risikokapital i ulike sektorer som detaljhandel med motordrivstoff, treningssentre og 

helseanlegg, automatiske bilvaskerier, leasing og -forvaltning av bilparker, tjenester knyttet til ledige eiendommer, 

modulkonstruksjon, puber og restauranter, oppkjøp av gjeld, logistikk for retur av lastepaller, kysttransport, 

livsforsikring og produkter og utstyr til husholdningen. 

– BCA: levering av tjenester knyttet til markedsføring av brukte kjøretøyer, for eksempel levering av tjenester som 

letter salget mellom kjøpere og selgere av brukte kjøretøyer. 

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 320 av 

24.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9475 – TDR/BCA 

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/75/07 

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

(Sak M.9500 – Lindsay Goldberg Group / Bilcare Research Swiss Holding I and II) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lindsay & Co. LLC (USA) som tilhører Lindsay Goldberg-konsernet (”Lindsay Goldberg”, USA) 

– Bilcare Research Swiss I AG og Bilcare Research Swiss II AG (sammen med datterselskapene ”Bilcare Research 

Swiss Holding I and II”, Sveits) 

Lindsay Goldberg overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Bilcare 

Research Swiss Holding I and II. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lindsay Goldberg: forvalter indirekte ulike fond som har aktivainvesteringer i porteføljeforvaltningsforetak. 

– Bilcare Research Swiss Holding I and II: produsent og leverandør av tekniske plastfilmer som brukes til produksjon 

av fleksible emballasjeprodukter og til andre bruksområder. 

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 323 av 

27.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9500 – Lindsay Goldberg Group / Bilcare Research Swiss Holding I and II 

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/75/08 

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

(Sak M.9501 – I Squared Capital Advisors / PEMA) 

1. Kommisjonen mottok 13. september 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, LLC (”I Squared”, USA) 

– PEMA GmbH med datterselskaper (”PEMA”, Tyskland), i dag eid av Société Générale S.A (Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– I Squared: en uavhengig global infrastrukturinvesteringsforvalter som fokuserer på energi, tjenester, telekommunikasjon 

og transport i Amerika, Europa og Asia. Gjennom TIP Trailer Services er I Squared aktiv innen operasjonell leasing av 

tunge tilhengere og levering av integrerte tjenester i Europa og Canada.  

– PEMA: en leverandør av operasjonell leasing av tunge lastebiler og tilhengere i Europa.  

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 320 av 

24.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9501 – I Squared Capital Advisors / PEMA 

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/75/09 

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


Nr. 75/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9504 – Blackstone / CRH (European distribution business)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone Group L.P. (”Blackstone”, USA) 

– CRHs europeiske distribusjonsvirksomhet, herunder Paulsen & Eckhart GmbH, Paulsen & Braeuniger GmbH, 

August Wollschläger & Co GmbH, Bergmann & Franz Nachf. GmbH & Co.KG, Andreas Paulsen GmbH, CRH 

Betonholding GmbH, D.F. Liedelt Heizungs- und Sanitär Grosshandels GmbH, Bauking AG (Tyskland), Quester 

Baustoffhandel GmbH (Østerrike), Heumatrans NV, Jeca BVBA, Lambrechts NV, BMB Bouwmaterialen BVBA, 

Sax Sanitair NV, Schrauwen Sanitaire en Verwarming NV (Belgia), BMN Bowmaterialenhandel B.V. (Nederland), 

Cimentos Estrada Perdra S.G.P.S. Limitada (Portugal), CRH Normandie Distribution SAS, CRH France Distribution 

SAS (Frankrike) og (”CRH European distribution business”), kontrollert av CRH plc (”CRH”, Irland). 

Blackstone overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av CRH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global alternativ kapitalforvalter.  

– CRHs europeiske distribusjonsvirksomhet: distribusjon av byggemateriale og VVS-produkter gjennom generelle og 

spesialiserte byggevarehus i tillegg til gjør-det-selv-butikker.  

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 318 av 

23.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9504 – Blackstone / CRH (European distribution business) 

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/75/10 
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26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 75/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9519 – Brookfield Asset Management / KKR & Co / X-Elio Energy) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, Canada) 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– X-Elio Energy, S.L. (”X-Elio”, Spania), i dag kontrollert av KKR alene. 

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

nr. 4 over hele X-Elio. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield: kanadisk global aktivaforvalter med fokus på eiendom, fornybar kraft, infrastruktur og privat egenkapital. 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og private 

markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket og foretakets porteføljeforetak og andre kunder. 

– X-Elio: utvikling, konstruksjon, drift og vedlikehold av solcelleanlegg i Spania, Italia, Japan, Sør-Amerika, 

Midtøsten, Sør-Afrika og Nord-Amerika. 

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 318 av 

23.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9519 – Brookfield Asset Management / KKR & Co / X-Elio Energy 

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/75/11 

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


Nr. 75/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9532 – Glendower Capital / Investindustrial / HTG / Rotor) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Glendower Capital Secondary Opportunities Fund IV, LP (”Glendower Capital”, Det forente kongerike) 

– International Emergency Services, S.à r.l. (”IES”, Luxembourg), som tilhører Investindustrial Group 

– Health Transportation Group S.L. (”HTG”, Spania) 

– Rotor Componentes Tecnológicos, S.L (”Rotor”, Spania) 

Glendower Capital og IES overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over HTG. Som en del av den samme foretakssammenslutningen overtar Glendower Capital kontroll over 

Rotor i henhold til forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Glendower Capital: fokuserer på avledet privat egenkapital over hele verden, med investeringer i foretak som er 

aktive innen oftamologi, privatsykehus, distribusjon av vin og brennevin samt lastebilproduksjon. 

– IES: et uavhengig forvaltet investeringsselskap i siste instans en del av Investindustrial Group, som igjen har fokus på 

investeringer i mellomstore selskaper i Sør-Europa. 

– HTG: et foretak som fokuserer på medisinsk landtransport med hovedaktivitet i Spania, men som også leverer enkelte 

tjenester i Det forente kongerike, hovedsakelig til det nasjonale helsevesenet. 

– Rotor: et foretak som fokuserer på produksjon, utforming og salg av sykkeldeler, særlig aktivt innen produksjon av 

sykkeldeler, særlig kjederinger, effektmålere og veivaksler, samt salg av sykkeldeler og tilbehør. Rotor er i hovedsak 

aktiv i Spania, men også i Asia, USA og Nederland, i mer begrenset grad. 

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 320 av 

24.9.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9532 – Glendower Capital / Investindustrial / HTG / Rotor 

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/75/12 
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26.9.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 75/13 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9291 – Apollo Management / RPC Group) 

Kommisjonen besluttet 15. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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 32019M9291. 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.9389 – Porsche Holding Salzburg / SIVA / Soauto) 

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 32019M9389. 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/75/13 

2019/EØS/75/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 75/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9402 – Patrizia/KGAL/HIH/CVV/KW/RW/Control.IT) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 

tysk 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 32019M9402. 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.9427 – The Carlyle Group / Forgital Italy) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32019M9427. 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/75/15 

2019/EØS/75/16 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9437 – Würth Group / GES) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32019M9437. 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.9440 – Prezero Recycling Deutschland / Nehlsen / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 

tysk 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 32019M9440. 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/75/17 

2019/EØS/75/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32019M9443. 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.9457 – Next Alt / Sotheby’s) 

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 32019M9457. 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.9468 – Centerbridge/Solidus) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32019M9468. 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.9476 – Toyota Tsusho / Toyota Tsusho India / Maruti Suzuki India / JV) 

Kommisjonen besluttet 4. 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 32019M9476. 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.9482 – SKT/Comcast/JV) 

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 32019M9482. 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.9498 – Sumitomo/TTA/JV) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9498. EUR-Lex gir 

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