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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

1. Kommisjonen mottok 14. oktober 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.  Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 30. august 2019, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 25. september 2019. 

3.  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. 

4. 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.  

5. 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 356 av 

21.10.2019. 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/85/01 

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


Nr. 85/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9449 – VAG / Varta (Consumer Battery, Chargers and Portable  

Power and Lighting Business)) 

1.  Kommisjonen mottok 14. oktober 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: 

– VTG Aktiengesellschaft (”VAG”, Tyskland) 

– Varta Consumer Battery, Chargers and Portable Power and Lighting Business (”Varta Business”), del av Energizer 

Holdings, Inc. (”Energizer”, USA) 

VAG overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Varta Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VAG: produksjon og engrossalg av batterier til bilindustrien, annen industri og forbrukermarkedene i EU og over hele 

verden. 

– Varta Business: del av Energizer, som inkluderer Spectrums tidligere Varta-virksomhet innen husholdningsbatterier, 

ladere og bærbare strømkilder samt belysningsvirksomhet i Europa, Midtøsten og regioner i Afrika. 

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 356 av 

21.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9449 – VAG / Varta (Consumer Battery, Chargers and Portable Power and Lighting 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”). 

2019/EØS/85/02 

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

(Sak M.9478 – Archer/Hilton/Earlsfort) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Archer Hotel Capital B.V. (”Archer”, Nederland) 

– Hilton Hotels (Ireland) Limited (Irland), som tilhører konsernet Hilton Worldwide Holdings Inc (USA), (samlet kalt 

”Hilton”) 

– Earlsfort Centre Hotel Proprietors Limited (”Earlsfort”, Irland)  

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

nr. 4 over Earlsfort. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Archer: oppkjøp og eierskap av, investeringer i og disponering av hotelleiendommer i Europa. 

– Hilton: et hotellforetak aktivt over hele verden gjennom eierskap, forvaltning og franchise. 

– Earlsfort: eier Conrad Dublin, et femstjerners luksushotell i sentrum av Dublin. 

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 352 av 

18.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9478 – Archer/Hilton/Earlsfort 

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/85/03 

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

(Sak M.9481 – CCS/DSG/CES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Capita Customer Services AG (”CCS”, Sveits) 

– Dynergio Service GmbH (”DSG”, Tyskland)  

– Capita Energie Service GmbH (”CES”, Tyskland) 

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

over CES. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CCS: driver callsentre for kundeservicetjenester og telefonsalg på vegne av kunder og leverer rådgivnings- og 

supporttjenester knyttet til digital markedsføring til leverandører av produkter og tjenester.  

– DSG: leverer ikke-teknologiske kundeorienterte tjenester, for eksempel innen fakturering.  

– CES: leverer tjenester direkte knyttet til elektrisitets-, gass- og oppvarmingssektoren, som drift av callsentre og andre 

kundeservicetjenester. 

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 352 av 

18.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9481 – CCS/DSG/CES 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2019/EØS/85/04 

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

(Sak M.9484 – Semler/VWFS/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Semler Gruppen A/S (”Semler”, Danmark) 

– Volkswagen Financial Services AG (”VWFS”, Tyskland) gjennom sitt heleide datterselskap Volkswagen Finance 

Overseas BV (Nederland)  

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

nr. 4 over Volkswagen Semler Finans Danmark A/S, et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Semler: import og detaljsalg av kjøretøyer i Danmark. 

– VWFS: finansieringstjenester hovedsakelig knyttet til distribusjon av personbiler og lette nyttekjøretøyer fra 

Volkswagen-konsernet. 

– JV: levering av finansiering og leasing av kjøretøyer til kunder, forhandlerfinansiering og tilknyttede tjenester i 

Danmark. 

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 352 av 

18.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9484 – Semler/VWFS/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/85/05 

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

(Sak M.9499 – AXA/Cardif/SECAR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AXA (Frankrike) 

– BNP Paribas Cardif (”Cardif”, Frankrike), kontrollert av BNP Paribas 

– Société Civile pour l’Etude et l’Aménagement du Centre d’Affaires Régional de Rungis (”SECAR”, Frankrike), 

kontrollert av Cardif. 

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

over hele SECAR. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA: forsikringskonsern med virksomhet innen livs- og helseforsikring, andre forsikringstyper og investerings-

forvaltning over hele verden. 

– Cardif: forsikringskonsern aktivt innen spare- og låneforsikringsprodukter samt investeringsforvaltning over hele 

verden. 

– SECAR: eier av kjøpesenteret Belle Épine, som ligger i Thiais i Île-de-France. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 360 av 

24.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9499 – AXA / Cardif / SECAR 

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/85/06 

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

(Sak M.9509 – Warburg Pincus / CDPQ / Allied Universal) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”, USA) 

– Caisse de Dépôt et Placement du Québec (”CDPQ”, Canada) 

– Allied Universal Topco LLC (”Allied Universal”, USA) 

Warburg Pincus og CDPQ overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Allied 

Universal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Warburg Pincus: globalt privat egenkapitalforetak med virksomhet i ulike sektorer. 

– CDPQ: kanadisk langsiktig institusjonell investor aktiv over hele verden, forvalter fond hovedsakelig for offentlige 

og halvoffentlige pensjons- og forsikringsordninger. 

– Allied Universal: foretak med virksomhet innen sikkerhetsløsninger og anleggsforvaltning som leverer integrerte 

sikkerhetsløsninger, rengjørings- og vedlikeholdstjenester, risikorådgivning og konsulenttjenester samt midlertidige 

og varige personalløsninger, hovedsakelig i USA og i mindre grad i andre land, herunder i Det forente kongerike.  

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 358 av 

22.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9509 – Warburg Pincus / CDPQ / Allied Universal 

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/85/07 

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

(Sak M.9520 – CVC / Robert Bosch Packaging Technology) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) og 

– Robert Bosch Packaging Technology GmbH (”Robert Bosch”, Tyskland) 

CVC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Robert Bosch. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: forvaltning av investeringsfond og -plattformer. 

– Robert Bosch: levering av bearbeidings- og emballasjeteknologi, teknologisk avansert emballasjeutstyr og tjenester til 

kunder i næringsmiddel- og legemiddelindustrien. 

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 358 av 

22.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9520 – CVC / Robert Bosch Packaging Technology 

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/85/08 

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


24.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 85/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9531 – Assicurazioni Generali / Seguradoras Unidas / AdvanceCare) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Assicurazioni Generali S.p.A. (”Generali”, Italia) 

– Seguradoras Unidas, S.A. (”Seguradoras Unidas”, Portugal), i dag kontrollert av investeringsfond forvaltet av foretak 

tilknyttet Apollo Management, LP. (”Apollo Group”, USA) 

– AdvanceCare Gestão de Serviços de Saúde, S.A (”AdvanceCare”, Portugal) i dag kontrollert av investeringsfond 

forvaltet av foretak tilknyttet Apollo Group. 

Generali overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretakene Seguradoras 

Unidas og AdvanceCare 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Generali: levering av forsikring, gjenforsikring, aktivaforvaltning og assistansetjenester i 60 land over hele verden. 

– Seguradoras Unidas: levering av forsikring i Portugal.  

– AdvanceCare: levering av helseforsikringsforvaltning, risikovurdering og forvaltningstjenester knyttet til fordringer i 

Portugal. 

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 360 av 

24.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9531 – Assicurazioni Generali / Seguradoras Unidas / AdvanceCare 

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/85/09 

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

(Sak M.9539 – BNP Paribas / Deutsche Bank (global prime finance and  

electronic equities business assets)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas SA (”BNP Paribas”, Frankrike) 

– Noen av Deutsche Banks aktiva fra virksomheten på områdene finansiering (prime finance) og elektronisk 

virksomhet (electronic equities) ”Deustche Bank Target Business”, Tyskland) 

BNP Paribas overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Deutsche Bank 

Target Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BNP Paribas: internasjonalt bankkonsern aktivt innen privatbankvirksomhet, aktivaforvaltning og forretnings- og 

investeringsbanktjenester, herunder finansieringstjenester og elektronisk ordregjennomføring. 

– Deutsche Bank Target Business: finansieringstjenester og elektronisk ordregjennomføring.  

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 358 av 

22.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9539 – BNP Paribas / Deutsche Bank (global prime finance and electronic equities business assets) 

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/85/10 

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

(Sak M.9591 – MHI/PT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (”MHI”, Japan) 

– Primetals Technologies, Limited (”PT”, Det forente kongerike), i fellesskap kontrollert av MHI og Siemens 

Aktiengesellschaft (”Siemens AG”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MHI: båtbygging og havutvikling, strømforsyningssystemer, kjernekraftsystemer, kompressorer og kompressor-

systemer, turbiner, industrimaskiner, bilindustri, konstruksjon, infrastruktur og annet. 

– PT: utforming og konstruksjon av anlegg innen metallindustrien og tilknyttede prosjektstyringstjenester. 

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 360 av 

24.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9591 – MHI/PT 

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/85/11 

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

(Sak M.9600 – Saudi Aramco Development Company / Korea Shipbuilding and  

Offshore Engineering Company / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Saudi Aramco Development Company (”SADCO”, Saudi-Arabia), et heleid datterselskap av Saudi Arabian Oil 

Company (”Saudi Aramco”, Saudi-Arabia) 

– Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ldt (”KSOE”, Sør-Korea) 

– et nystiftet fellesforetak 

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

nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SADCO: hovedsakelig aktiv innen kartlegging, produksjon og markedsføring av råolje og produksjon og 

markedsføring av foredlede produkter og petrokjemikalier. 

– KSOE: leverandør av integrerte systemer og løsninger for kraft til transport og teknologi til havs og tjenester knyttet 

til offshoreindustrien. 

– det nystiftede fellesforetaket: vil bygge og drive et produksjonsanlegg for motorer og pumper til båter i Saudi-Arabia. 

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 358 av 

22.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9600 – Saudi Aramco Development Company / Korea Shipbuilding and Offshore Engineering Company / 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/85/12 

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

(Sak M.8721 – Owens Corning / Paroc) 

Kommisjonen besluttet 30. januar 2018 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 32018M8721. 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.9345 – SEGRO / PSPIB / Panattoni Park) 

Kommisjonen besluttet 4. oktober 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 32019M9345. 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/85/13 

2019/EØS/85/14 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9405 – CPF/Itochu/HyLife) 

Kommisjonen besluttet 9. oktober 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 32019M9405. 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.9453 – Phillips 66 / Fortress Investment Group / United Pacific) 

Kommisjonen besluttet 11. oktober 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 32019M9453. 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/85/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9458 – CBRE / Telford Homes) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32019M9458. 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.9464 – OMERS / Altice / Allianz / SFR FTTH) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32019M9464. 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/85/17 

2019/EØS/85/18 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 30. 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 32019M9467. 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.9496 – Ardian France / Staci) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 

fransk 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 32019M9496. 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/85/19 

2019/EØS/85/20 

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

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

Kommisjonen besluttet 11. 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 32019M9518. 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.9519 – Brookfield Asset Management / KKR & Co / X-Elio Energy) 

Kommisjonen besluttet 8. oktober 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 32019M9519. 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/85/21 

2019/EØS/85/22 

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

(Sak M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners /  

Advanced Computer Software Group) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32019M9529. 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.9532 – Glendower Capital / Investindustrial / HTG / Rotor) 

Kommisjonen besluttet 7. oktober 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 32019M9532. 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/85/23 

2019/EØS/85/24 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9535 – JERA / Macquarie / Swancor / Formosa 2) 

Kommisjonen besluttet 2. oktober 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 32019M9535. 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.9551 – Toyota / Panasonic / Prime Life Technologies JV) 

Kommisjonen besluttet 9. oktober 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 32019M9551. 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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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørt flyrute Brno (Den tsjekkiske republikk)–München (Tyskland) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

25. mars 2018 

Ikrafttredelsesdato for endringene 29. mars 2020 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Jihomoravský kraj – Krajský úřad 

Žerotínovo nám. 449/3 

601 82 Brno 

Tsjekkia 

Tlf.: +420 541651338 

Faks: +420 541651349 

E-post: megova.dana@kr-jihomoravsky.cz 

Nettsted: www.kr-jihomoravsky.cz 

 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Estland 

Berørt flyrute Tallinn (TLL)–Kuressaare (URE) 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. april 2020 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å 

yte offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Estonian Road Administration 

Riigihangete talitus 

Teelise 4 

10916, Tallinn 

Estland 

Tlf.: +372 6119300 

E-post: INFO@MNT.EE 

Internett: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-

web/#/procurement/1602749/overview/activities 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-

2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0 

 

2019/EØS/85/27 

2019/EØS/85/28 

mailto:megova.dana@kr-jihomoravsky.cz
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments-  

og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av  

lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste  

med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Tsjekkia 

Berørte ruter Brno (Den tsjekkiske republikk)–München (Tyskland) 

Avtalens gyldighetsperiode Ca. 29. mars 2020–28. mars 2024 

Frist for innsending av anbud 3. februar 2020 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og de endrede forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Jihomoravský kraj – Krajský úřad 

Žerotínovo nám. 449/3 

601 82 Brno 

Tsjekkia 

Tlf.: +420 541651338 

Faks: +420 541651349 

E-post: megova.dana@kr-jihomoravsky-cz 

Nettsted: www.kr-jihomoravsky.cz 

 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments-  

og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av  

lufttrafikk i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Estland 

Berørte ruter Tallinn (TLL)–Kuressaare (URE) 

Avtalens gyldighetsperiode 1. april 2020–31. mars 2024 

Frist for innsending av anbud 1. februar 2020 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og de endrede forpliktelsene til å yte 

offentlig tjeneste: 

For ytterligere opplysninger: 

Estonian Road Administration 

Riigihangete talitus 

Teelise 4 

10916, Tallinn 

Estland 

Tlf.: +372 6119300 

E-post: INFO@MNT.EE 

Internett: 

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/ 

1602749/overview/activities 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-

2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0 

 

2019/EØS/85/29 

2019/EØS/85/30 

mailto:megova.dana@kr-jihomoravsky-cz
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mailto:INFO@MNT.EE
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1602749/overview/activities
https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1602749/overview/activities
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436203-2019:TEXT:EN:HTML&tabId=0


Nr. 85/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.10.2019 

 

 

Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/33/2019 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

KA3 – Støtte til politiske reformer – Yrkesekspertisesentre 

1. Formål  

Det overordnede målet med innbydelsen er å støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale samarbeids-

plattformer for yrkesekspertisesentre for å koble sammen sentre med lokal virksomhet på et europeisk nivå. 

Det tverrnasjonale samarbeidet vil koble yrkesekspertisesentre som: 

 har felles interesser innen bestemte sektorer eller bransjer (f.eks. flyteknikk, e-mobilitet, helse, 

turisme osv.) eller 

 sammen utvikler nyskapende tiltak for å håndtere sosiale, teknologiske og økonomiske 

utfordringer (f.eks. klimaendringer, digitalisering, kunstig intelligens, mål for bærekraftig 

utvikling, integrering av migranter, støtte til studenter med funksjonshemning / særlige behov, 

kompetanseheving for personer med lav kompetanse og/eller lavt kvalifikasjonsnivå osv.). 

Plattformene vil skape referansepunkter i verdensklasse for yrkesrettet opplæring. De vil være 

inkluderende og enten koble sammen eksisterende yrkesekspertisesentre fra ulike land, eller utvide 

modellen ved å knytte sammen veletablerte yrkesekspertisesentre fra ett land med partnere fra et annet 

land, som ønsker å utvikle sine yrkesekspertisesentre i sitt lokale økosystem og dermed bidra til ”stigende 

konvergens” av spisskompetanse innen yrkesrettet utdanning og opplæring. 

Yrkesekspertisesentrene vil ha en nedenfra og opp-tilnærming, der institusjoner for yrkesrettet utdanning 

og opplæring raskt vil være i stand til å tilpasse tilbudet av kvalifikasjoner til endringer i lokale behov. De 

har som formål å samle en rekke lokale/regionale partnere, som tilbydere av yrkesrettet utdanning og 

opplæring på grunn- og videreutdanningsnivå, institusjoner for videreutdanning, herunder tekniske 

universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner, vitenskapsparker, virksomheter, foretak med et sosialt 

formål, handelskamre og deres foreninger, partene i arbeidslivet, regionale kvalifikasjonsråd, 

faglige/sektorspesifikke foreninger, nasjonale og regionale myndigheter og utviklingsbyråer, offentlige 

arbeidsformidlinger osv. 

Det må dokumenteres at prosjektene har som formål å: 

 etablere sterke og varige relasjoner på både lokalt og tverrnasjonalt nivå mellom sektoren for 

yrkesrettet utdanning og opplæring og virksomheter, der samspillet er bygget på gjensidighet og 

til gjensidig fordel, og 

 integrere aktiviteter, bygge speilende forbindelser mellom de ulike aktivitetene og tjenestene, 

og 

 være fast forankret innenfor bredere rammer for regionutvikling, innovasjon og/eller strategi for 

smart spesialisering. Dette kan enten være eksisterende strategier (som skal angis tydelig) eller 

strategier under utvikling innenfor rammen av prosjektet (med en beskrivelse av hvordan 

prosjektet bidrar til nevnte strategier) 

2. Partnerskap  

Partnerskapet skal inkludere minst åtte fullverdige partnere fra minst fire Erasmus+-programstater 

(herunder minst to medlemsstater i Den europeiske union). 

Hvert land skal involvere:  

2019/EØS/85/31 
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a) minst en representant fra et foretak, en bransje eller en sektor (f.eks. handelskamre eller handels-

foreninger) og 

b) minst en tilbyder av yrkesrettet utdanning og opplæring (på videregående eller videreutdanningsnivå(1)). 

Én av de ovennevnte partnerne skal være den samordnende organisasjonen som søker om Erasmus+-

tildelingen på vegne av partnerskapet. 

Ytterligere sammensetning av partnerskapet bør gjenspeile forslagets særegenheter. 

Følgende stater er Erasmus+- programstater: 

 De 28 medlemsstatene i Den europeiske union: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, 

Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, 

Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og Det forente kongerike(2) 

 Programstater utenfor EU: Island, Liechtenstein, Norge, Republikken Makedonia, Serbia og 

Tyrkia. 

Organisasjoner fra Erasmus+programstater og/eller partnerstater(3) kan være assosierte partnere i den 

grad det er påvist at deres deltakelse gir merverdi til yrkesekspertisesentrene. Assosierte partnere fra 

programstater eller partnerstater anses i kontraktshenseende ikke som en del av prosjektpartnerene, og de 

mottar ikke støtte. Deres deltakelse og rolle i prosjektet og i de ulike aktivitetene må imidlertid være 

tydelig beskrevet. 

3. Aktiviteter  

Aktivitetene må starte 1. oktober 2020 eller 1. november 2020. Prosjektets varighet skal være 4 år. 

Yrkesekspertisesentre kjennetegnes ved at de bruker en systematisk tilnærming der institusjoner for 

yrkesrettet utdanning og opplæring aktivt bidrar til å i fellesskap skape kvalifikasjonsmessige økosystemer 

sammen med en rekke andre lokale/regionale partnere. Det forventes at yrkesekspertisesentre gjør mye mer 

enn å bare tilby yrkesrettede kvalifikasjoner av høy kvalitet. 

Elementer som kjennetegner yrkesekspertisesentre omfatter et sett med aktiviteter som kan deles inn i tre 

grupper (se avsnitt 2.2 i retningslinjer for søkere). 

Prosjektet må omfatte relevante resultater knyttet til: 

 minst tre aktiviteter knyttet til gruppe 1 – Undervisning og læring, og 

 minst tre aktiviteter knyttet til gruppe 2 – Samarbeid og partnerskap, og 

 minst tre aktiviteter knyttet til gruppe 3 – Styring og finansiering.  

  

(1) Søknader kan imidlertid ikke omfatte bare virksomhet som utelukkende er rettet mot studenter på videreut-

danningsnivå. Søknader som fokuserer på yrkesrettet utdanning og opplæring på videreutdanningsnivå (EQF-nivå  

6–8) må omfatte minst et annen kvalifikasjonsnivå for yrkesrettet utdanning og opplæring mellom EQF-nivå 3–5. 

(2) For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for hele 

tildelingsperioden. Dersom Det forente kongerike trer ut av EU i løpet av tildelingsperioden uten å ha inngått en 

avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse enten ikke lenger 

motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate prosjektet i henhold til artikkel 

II.17.3.1 bokstav a) i støtteavtalen. 

(3) Erasmus+-partnerlandene er oppført i retningslinjer for søkere, avsnitt 6.2. 
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Listen er ikke uttømmende, og søkere kan inkludere andre aktiviteter. Det må imidlertid dokumenteres at 

de er særlig egnet for å oppfylle målene i innbydelsen og de identifiserte behov, og må behandles og 

presenteres som en del av en rekke sammenhengende aktiviteter. 

Prosjektene skal bruke EU-omfattende instrumenter og verktøy når det er relevant. 

De bør også ta sikte på å vedta en inkluderende dimensjon, ved å inkludere tiltak som bidrar til å fremme 

mangfold og oppmuntrer til, særlig gjennom nyskapende og integrerte framgangsmåter, felles verdier, 

likhet, herunder likestilling mellom kvinner og menn, likebehandling og sosial integrasjon, herunder for 

mennesker med særlige behov / færre muligheter. 

Et eget fokus vil rettes mot digitale ferdigheter ettersom de i økende grad er viktige for alle jobbprofiler i 

hele arbeidsmarkedet, samt kompetanse for å støtte overgangen til en sirkulær og grønnere økonomi med 

henblikk på å oppfylle de nye profesjonelle behovene for grønn kompetanse og bærekraftig utvikling. 

Søknadene må inneholde en langsiktig handlingsplan for en progressiv innføring av prosjektresultatene 

etter at prosjektet er avsluttet. Denne planen skal baseres på varige partnerskap mellom leverandører av 

utdanning og opplæring og nøkkelaktører i bransjen på egnet nivå. Den bør inneholde en beskrivelse av 

egnede ledelsesstrukturer og planer for skalerbarhet og finansiell bærekraftighet. Den bør også sørge for 

god synlighet og bred spredning av arbeidet til plattformene. 

Aktivitetene må gjennomføres i Erasmus+-programstatene. 

4. Tildelingskriterier  

Støtteberettigede søknader vil bli vurdert ut fra følgende kriterier: 

1. Prosjektets relevans (maksimalt 35 poeng – laveste terskelverdi 18 poeng) 

2. Kvaliteten på prosjektets utforming og gjennomføring (maksimalt 25 poeng – laveste 

terskelverdi 13 poeng) 

3. Kvaliteten på prosjektkonsortiet og samarbeidsordningene (maksimalt 20 poeng – laveste 

terskelverdi 11 poeng) 

4. Gjennomslagskraft og utbredelse (maksimalt 20 poeng – laveste terskelverdi 11 poeng) 

For å bli vurdert for støtte må en søknad oppnå minst 70 poeng (av 100 poeng totalt), idet det også tas 

hensyn til laveste terskelverdi for hvert av de fire tildelingskriteriene. 

5. Budsjett  

Det samlede beløpet som er øremerket til samfinansiering av prosjekter, er beregnet til EUR 20 millioner. 

Det økonomiske bidraget fra EU kan ikke overstige 80 % av de støtteberettigede kostnadene. 

Maksimalt tilskudd per prosjekt er EUR 4 000 000. 

Forvaltningsorganet forbeholder seg retten til ikke å fordele alle de tilgjengelige midlene. 

6. Frist for innsending av søknader  

Søknader må være sendt inn senest 20. februar 2020, kl. 17.00 (lokalt tid i Brussel) ved bruk av det 

korrekte offisielle søknadsskjemaet (eForm) og skrevet på et av de offisielle språkene i EU. 

7. Fullstendige opplysninger  

Retningslinjer for søkere og elektroniske søknadsskjemaer finnes på følgende internettadresse: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 

Søknader må være i samsvar med alle kravene i retningslinjene. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
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