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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 30. august 2019 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

Aurubis AG og Metallo Group Holding N.V. Partene underrettet 25. september 2019 Kommisjonen om at 

de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

2019/EØS/79/01 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9162 – Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique) 

1.  Kommisjonen mottok 25. september 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fincantieri Europe S.p.A. (”Fincantieri”, Italia) 

– Chantiers de l'Atlantique (”CAT”, Frankrike), kontrollert av Agence des Participations de l'Etat 

Fincantieri overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over CAT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Sammenslutningen er blitt henvist til Kommisjonen av de nasjonale konkurransemyndighetene i Frankrike og Tyskland i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fincantieri: italiensk skipsverftskonsern med global virksomhet hovedsakelig innen konstruksjon og bygging av 

kommersielle skip (inkludert cruiseskip), militære fartøyer og spesialiserte offshorefartøyer samt levering av 

tilhørende tjenester til skipsrederier (vedlikehold, reparasjon, ombygging osv.).  

– CAT: fransk skipsverft med global virksomhet hovedsakelig innen bygging av cruiseskip og levering av tilhørende 

tjenester til skipsrederier. 

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 331 av 

2.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9162 – Fincantieri / Chantiers de l’Atlantique 

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/79/02 

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

(Sak M.9450 – PPG/TIL/JV) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Peel Ports Group Limited (”PPG”, Det forente kongerike)  

– Terminal Investments Limited S.a.r.l (”TIL”, Sveits), kontrollert i fellesskap av MSC Mediterranean Shipping 

Company S.A. (Sveits) og visse kapitalfond som forvaltes av Global Infrastructure Management, LLC (USA) 

– The Mersey Docks and Harbour Company (L2) Limited (”MDHCL2”, Det forente kongerike), som tilhører PPG-

konsernet. 

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

over hele MDHCL2. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PPG: et havnekonsern som leverer havnetjenester, skipsfartstjenester og marine støttetjenester. PPG driver 

virksomhet på flere steder i Det forente kongerike, Irland, Nederland og Australia. 

– TIL: investerer i, utvikler og forvalter containerterminaler i forskjellige deler av verden, blant annet Sørøst-Asia, 

Midtøsten og Nord- og Sør-Amerika. 

– MDHCL2: en nyetablert enhet som på nåværende tidspunkt ikke driver forretningsvirksomhet. Etter sammen-

slutningen vil foretaket være ansvarlig for driften av L2-terminalen i Liverpool havn.  

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 332 av 

3.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9450 – PPG/TIL/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”). 

2019/EØS/79/03 

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

(Sak M.9453 – Phillips 66 / Fortress Investment Group / United Pacific) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Phillips 66 (USA) 

– Fortress Investment Group LLC (”Fortress”, USA), kontrollert av SoftBank Group Corp. (”Softbank”, Japan) 

– CF United LLC (”United Pacific”, USA), kontrollert av Fortress. 

Phillips 66 og Fortress overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over hele United Pacific. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Phillips 66: multinasjonalt energiselskap med en portefølje av integrerte midtstrøms-, kjemikalie-, raffinerings- og 

markedsføringsvirksomheter. Phillips 66 bearbeider, transporterer, lagrer og markedsfører drivstoff og produkter 

globalt. 

– Fortress: alternative investeringer og kapitalforvaltning. Fortress forvalter kapital for en mangfoldig gruppe av 

investorer, blant annet pensjonsfond, legater og stiftelser, finansinstitusjoner, fond av fond samt svært velstående 

personer. 

– United Pacific: frittstående foretak som eier og driver bensinstasjoner og butikker på vestkysten av USA som selger 

drivstoff og dagligvarer. 

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.9453 – Phillips 66 / Fortress Investment Group / United Pacific 

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/79/04 

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

(Sak M.9550 – PT Baskhara Utama Sedaya / CPPIB / PT Lintas Marga Sedaya) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PT Baskhara Utama Sedaya (”BUS”, Indonesia), som tilhører Jardines-konsernet (Bermuda) 

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

– PT Lintas Marga Sedaya (”JV”, Indonesia) 

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

over hele JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BUS: drift av avgiftsbelagte veier i Indonesia. 

– CPPIB: investeringsforvaltningsforetak som investerer hovedsakelig i offentlige og private aksjer, fast eiendom, 

infrastruktur og verdipapirer med fast avkastning. 

– JV: konsesjonsinnehaver og operatør av den avgiftsbelagte veien Cikopo-Palimanan i provinsen Vest-Java i 

Indonesia. 

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 329 av 

1.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9550 – PT Baskhara Utama Sedaya / CPPIB / PT Lintas Marga Sedaya 

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/79/05 

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

(Sak M.9556 – Triton / Grupo Fertiberia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Triton Managers V Limited, Triton Fund V GP S.à r.l. og TFF V Limited (samlet kalt ”Triton Fund V”), som tilhører 

en gruppe uavhengige investeringsfond som forvaltes av Triton-konsernet (Kanaløyene) 

– Fertiberia, S.A og dets datterselskaper (samlet kalt ”Grupo Fertiberia”, Spania), kontrollert av Grupo Villar Mir, 

S.A.U (Spania) 

Triton Fund V overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Grupo 

Fertiberia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Triton Fund V: investeringsforetak som investerer primært i mellomstore foretak med hovedkontor i Nord-Europa, 

med særlig fokus på foretak i tre kjernesektorer: forretningstjenester, industri og forbruker/helse. 

– Grupo Fertiberia: driver virksomhet i Europa innen produksjon av tradisjonell og spesialisert kunstgjødsel til store 

avlinger på tørr mark, tradisjonell kunstvanning og dryppvanning samt industrikjemikalier som brukes som råvarer av 

store industriforetak i en rekke sektorer, for eksempel kjemi-, tre-, kosmetikk- og 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 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 332 av 

3.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9556 – Triton / Grupo Fertiberia 

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/79/06 

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

(Sak M.9577 – Genstar / Oak Hill Capital / Mercer ADV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Genstar Capital Partners, LLC (”Genstar”, USA)  

– Oak Hill Capital Management, LLC (”Oak Hill”, USA) 

– Mercer Advisors Inc. (”Mercer”, USA) 

Genstar og Oak Hill overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Mercer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Genstar: kapitalforetak med hovedkontor i San Francisco, California som spesialiserer seg på investeringer i 

mellommarkedsselskaper innen finansielle tjenester, helsetjenester, industriteknologi og programvare. 

– Oak Hill: kapitalforetak med hovedkvarter i New York City.  

– Mercer: uavhengig formuesforvaltningsfirma. Det betjener primært velstående og svært velstående kunder og tilbyr 

løsninger innen formuesforvaltning, inkludert finansplanlegging, investeringsforvaltning, skatteplanlegging, pensjons-

planlegging og arveplanlegging. 

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 329 av 

1.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9577 – Genstar / Oak Hill Capital / Mercer ADV 

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/79/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9471 – Clearlake/TA/DigiCert) 

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 32019M9471. 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/79/08 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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