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21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/1 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9343 – Hyundai Heavy Industries / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 

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

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (”HHI”, Korea)

– Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (”DSME”, Korea), kontrollert av Korea Development Bank

(”KDB”)

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– HHI: et koreansk foretak hovedsakelig aktivt innen konstruksjon av kommersielle fartøyer, herunder oljetankere,

containerskip, fartøyer for flytende naturgass og flytende petroleumsgass, militærfartøyer og offshoreanlegg samt

produksjon av skipsmotorer.

– DSME: et koreansk foretak hovedsakelig aktivt innen konstruksjon av kommersielle fartøyer, herunder oljetankere,

containerskip, fartøyer for flytende naturgass og flytende petroleumsgass og offshoreanlegg.

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 392 av

19.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9343 – Hyundai Heavy Industries / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering

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/93/01 

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


Nr. 93/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9360 – Daimler/Geely/JV) 

1. Kommisjonen mottok 8. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Daimler AG (”Daimler”, Tyskland)

– Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd (”Geely”, Folkerepublikken Kina)

– Fellesforetaket (”JV”, Folkerepublikken Kina)

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

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

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Daimler: utvikling, produksjon og distribusjon av kjøretøyprodukter, hovedsakelig personbiler, lastebiler, varebiler og

busser.

– Geely: produksjon og salg av personbiler.

– JV: utvikling, produksjon og distribusjon av elektriske biler av merket ”smart” som utelukkende går på batterier.

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 387 av

15.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9360 – Daimler/Geely/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/93/02 

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


21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/3 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9445 – Natura Cosméticos / Avon Products) 

1. Kommisjonen mottok 8. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Natura Cosméticos S.A. (”Natura”, Brasil)

– Avon Products, Inc. (”Avon”, USA)

Natura overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Avon. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Natura: verdensomspennende produsent og leverandør av skjønnhetsprodukter og produkter til personlig pleie, i EØS

hovedsakelig under merkevarene The Body Shop og Aesop.

– Avon: verdensomspennende produsent og leverandør av skjønnhetsprodukter og produkter til personlig pleie,

hovedsakelig gjennom direktesalgskanaler.

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 389 av

18.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9445 – Natura Cosméticos / Avon Products

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/93/03 

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


Nr. 93/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9461 – AbbVie/Allergan) 

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

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– AbbVie Inc. (”AbbVie”, USA)

– Allergan plc (”Allergan”, Irland)

AbbVie overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Allergan. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– AbbVie: globalt legemiddelforetak med hovedkontor i USA, registrert på børsen i New York. AbbVie er aktiv innen

utvikling og kommersialisering av innovative legemidler på seks behandlingsområder: immunologi (herunder

autoimmune sykdommer), onkologi, virologi, nervevitenskap / sykdommer knyttet til sentralnervesystemet,

stoffskiftesykdommer og smerte i forbindelse med endometriose.

– Allergan: globalt legemiddelforetak med hovedkontor i Irland, registrert på børsen i New York. Allergan er aktiv

innen utvikling og kommersialisering av legemidler på fire behandlingsområder: estetisk medisin, øyesykdommer,

nervevitenskap / sykdommer knyttet til sentralnervesystemet og gastroenterologi.

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 392 av

19.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9461 – AbbVie/Allergan

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/93/04 

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


21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/5 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9505 – Daimler AG / Swiss Re Ltd / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Daimler Insurance Services GmbH (”DIS”, Tyskland)

– Swiss Re Life Capital Ltd (”SRLC”, Sveits)

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

over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– DIS: et datterselskap til Daimler AG som er aktivt over hele verden innen utvikling, produksjon og distribusjon av

kjøretøyprodukter, hovedsakelig personbiler, lastebiler, varebiler og busser.

– SRLC: er et datterselskap til Swiss Re Ltd, som er en engrosleverandør av gjenforsikring, forsikring og andre

forsikringsbaserte former for risikooverføring.

– JV: skal utvikle, distribuere og administrere forsikringsprodukter gjennom opprettelse og drift av nye digitale

forsikringsplattformer.

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 395 av

22.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9505 – Daimler AG / Swiss Re Ltd / 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/93/05 

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


Nr. 93/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9555 – Recruit/MUBK/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 8. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Recruit Co, Ltd (”Recruit”, Japan)

– MUFG Bank Ltd (”MUBK”, Japan)

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Japan)

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

nr. 4 over JV. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Recruit: levering av informasjonsteknologitjenester til en rekke ulike formål som rekruttering, utdanning og

bestillingssystemer.

– MUBK: privatbankvirksomhet i Japan med kontorer i Japan og 40 andre land.

– JV: finansielle tjenester til store foretak og små og mellomstore bedrifter i Japan for å støtte den daglige driften og

virksomhet.

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 387 av

15.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9555 – Recruit/MUBK/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/93/06 

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


21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/7 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9567 – PGGM / Macquarie / Genesee &Wyoming Australia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– PGGM Infrastructure Fund (”PGGM”, Nederland), som tilhører PGGM-konsernet

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited (”MCHPL”, Australia), som tilhører Macquarie-konsernet (”Macquarie”,

Australia)

– Genesee &Wyoming Australia Holdings LP (”GWA”, Australia)

PGGM og Macquarie overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GWA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– PGGM: en global leverandør av pensjonsfondstjenester, som pensjonsfondsforvaltning, strategirådgivning og

forvaltningsstøtte.

– MCHPL: holding- og driftsforetak som er en del av Macquarie Group, et globalt finanskonsern og leverandør av

investeringstjenester innen infrastruktur, eiendom, landbruk og energi for institusjonelle investorer.

– GWA: aktør innen godstransport med jernbane med virksomhet innen levering og drift av godstransporttjenester med

jernbane i Australia.

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 386 av

14.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9567 – PGGM / Macquarie / Genesee &Wyoming Australia

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/93/07 

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


Nr. 93/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9580 – Permira / Smith & Wiliamson) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 8. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Tilney Group Limited (”Tilney”, Det forente kongerike), som er kontrollert i siste instant av Permira Holdings

Limited (”Permira”, Guernsey)

– Smith & Williamson Holdings Limited (”Smith & Williamson”, Det forente kongerike)

Tilney overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Smith & Williamson. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Permira: privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester til en rekke investeringsfond. Permira

kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere land.

– Tilney: uavhengig formueforvaltningsforetak med kontorer i Det forente kongerike. Foretaket er hovedsakelig aktivt

innen finansiell planlegging, investeringsforvaltning og rådgivningstjenester til privatkunder.

– Smith & Williamson: uavhengig foretak som leverer finansielle og profesjonelle tjenester med kontorer i Det forente

kongerike og Irland. Smith & Williamson tilbyr profesjonelle, finansielle og investeringsforvaltningstjenester til

privatpersoner og foretak.

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 386 av

14.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9580 – Permira / Smith & Wiliamson

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/93/08 

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


21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/9 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9598 – Allianz/T&R) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

Meldingen berører følgende foretak:

– Allianz Capital Partners GmbH (”ACP”, Tyskland), som tilhører konsernet Allianz SE (Tyskland)

– Autobahn Tank & Rast Gruppe GmbH & Co KG (”T&R”, Tyskland)

Allianz SE overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket T&R. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– ACP: et heleid datterselskap av Allianz SE, det ultimate morforetaket i Allianz Group. Allianz Group tilbyr et bredt

spekter av forsikrings- og aktivaforvaltningsprodukter til både privat- og foretakskunder i mer enn 70 land.

– T&R: leverandør av matservering, dagligvarer, hotellovernattinger og drivstoff på tyske motorveier.

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 394 av

21.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9598 – Allianz/T&R

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/93/09 

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


Nr. 93/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9611 – Pavilion Energy / Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 5. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Pavilion Energy Pte. Ltd. (Singapore), kontrollert av Temasek Holdings Private Limited (Singapore)

– European LNG Asset Portfolio (Spania), som tihører Iberdrola-konsernet (”Iberdrola”, Spania)

Pavilion Energy overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Iberdrola. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Pavilion Energy: global aktør innen flytende naturgass med hovedkontor i Singapore, aktiv innen handel med samt

lagring, behandling og transport av flytende naturgass. Foretaket er eid i sin helhet av Temasek, som er et

investeringsforetak.

– European LNG Asset Portfolio: omfatter en rekke aktiva knyttet til flytende naturgass, herunder en portefølje av

langsiktige kjøps- og salgskontrakter, samt en rekke tilknyttede kontrakter knyttet til regassifiseringskapasiteten i Det

forente kongerike og Spania, rørledningskapasiteten på grensen mellom Spania og Frankrike samt utleie av et nybygd

MEGI LNG-skip.

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 386 av

14.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9611 – Pavilion Energy / Iberdrola Group (European LNG Asset Portfolio)

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/93/10 

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


21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/11 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9620 – Bridgepoint/Vermaat) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– Bridgepoint Group Limited (”Bridgepoint”, Det forente kongerike)

– Vermaat Groep B.V. (”Vermaat”, Nederland)

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Bridgepoint: uavhengig eid risikokapitalkonsern rettet inn mot investering i etablerte europeiske mellomstore foretak

som har virksomhet innen en rekke ulike sektorer, blant annet detaljhandel, foretakstjenester, industrivarer, finansielle

tjenester, helsetjenester, media og teknologi.

– Vermaat: leverer cateringtjenester til en rekke ulike sektorer herunder foretak, fritid, sykehus og kommunikasjons-

knutepunkter. Foretaket tilbyr sine tjenester i mer enn 350 utsalgssteder for mat og drikke, herunder restauranter, kafeer,

kantiner og nærbutikker i Nederland og, i mindre omfang, i Tyskland og Belgia.

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 394 av

21.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9620 – Bridgepoint/Vermaat

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/93/11 

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


Nr. 93/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning.

Meldingen berører følgende foretak:

– SUEZ Groupe SAS (”Suez”, Frankrike)

– Itochu Corporation (”Itochu”, Japan)

– Saudi Fransi Capital (”SFC”, Saudi-Arabia), som er eid av Banque Saudi Fransi (Saudi-Arabia)

– Environment Development Company Limited (”EDCO”, Saudi-Arabia)

Suez, Itochu og SFC overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

EDCO. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

– Suez: et foretak som er aktivt innen vannrensing, gjenbruk, gjenvinning av avløpsvann samt byutviklingstjenester.

– Itochu: et japansk handels- og investeringsforetak med bred erfaring som investerer i infrastrukturprosjekter.

– SFC: saudiarabisk totalleverandør av investeringstjenester, tilbyr investeringsbanktjenester, kapitalforvaltning, gjelds- 

og kapitalforskning, institusjonelle salg og handelsavtaler samt lokale/internasjonale meglingstjenester.

– EDCO: et uavhengig foretak som leverer tjenester knyttet til håndtering av farlig avfall i Jubail-området 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 395 av

22.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis:

M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO

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/93/12 

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


21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9639 – CDC / EDF / Dalkia Investissement) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Electricité de France (”EDF”, Frankrike) 

– Caisse des Dépôts et des Consignations (”CDC”, Frankrike)  

– Dalkia Investissement SAS (”Dalkia Investissement”, Frankrike), kontrollert av EDF 

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

over Dalkia Investissement. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EDF og datterselskaper: hovedsakelig aktive innen elektrisitetssektoren særlig produksjon og engrossalg av 

elektrisitet samt handel, transport og distribusjon av elektrisitet i og utenfor Frankrike. Foretaket er også aktivt innen 

gass og energi i og utenfor Frankrike. 

– CDC: fransk offentlig institusjon med en egen juridisk status, aktiv innen forvaltning av private fond som offentlige 

myndigheter ønsker å gi særlig beskyttelse og innen finansiering av investeringsprosjekter av offentlig interesse 

(transport, miljø, overføring av elektrisitet osv.). 

– Dalkia Investissement: holdingforetak som eier en del av aksjene i ELM SAS, som er ansvarlig for oppvarmings- og 

kjøleanleggene i visse deler av Lyon i Frankrike. 

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 392 av 

19.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9639 – CDC / EDF / Dalkia Investissement 

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/93/13 

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


Nr. 93/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.11.2019 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9062 – Fortress Investment Group / Air Investment Valencia / JV) 

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 32019M9062. 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.9319 – DP World / P&O Group) 

Kommisjonen besluttet 26. juni 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 32019M9319. 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/93/14 

2019/EØS/93/15 

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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21.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 93/15 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9367 – Mirova/Predica/Indigo) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32019M9367. 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.9406 – Lone Star – Stark Group / Saint-Gobain BDD) 

Kommisjonen besluttet 5. 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 32019M9406. 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/93/16 

2019/EØS/93/17 

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.9478 – Archer/Hilton/Earlsfort) 

Kommisjonen besluttet 4. november 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 32019M9478. 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.9484 – Semler/VWFS/JV) 

Kommisjonen besluttet 5. november 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 32019M9484. 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/93/18 

2019/EØS/93/19 

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.9520 – CVC / Robert Bosch Packaging Technology) 

Kommisjonen besluttet 7. november 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 32019M9520. 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.9524 – Fortress Investment Group / Majestic Wine Warehouses /  

Les Celliers de Calais) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32019M9524. 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/93/20 

2019/EØS/93/21 

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.9539 – BNP Paribas / Deutsche Bank (Global Prime Finance and  

Electronic Equities Business Assets)) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32019M9539. 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.9563 – PIC/SKC/SKCCD) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32019M9563. 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/93/22 

2019/EØS/93/23 

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.9600 – Saudi Aramco Development Company / Korea Shipbuilding  

and Offshore Engineering Company / JV) 

Kommisjonen besluttet 7. november 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 32019M9600. 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/93/24 

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

av 9. juli 2019 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40432 – Figurprodukter) 

Kommisjonen traff 9. juli 2019 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

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

hovedinnhold (EUT C 386 av 14.11.2019, s. 24), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

  

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

2019/EØS/93/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.386.01.0024.01.ENG
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater  

gjeldende fra 1. desember 2019 

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 347 av 14.10.2019, s. 11, og EØS-tillegget nr. 84 av 17.10.2019, 

s. 17. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,02 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,00 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 0,00 -0,15 2,27 -0,15 -0,03 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 0,00 -0,20 2,27 -0,20 -0,07 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 0,00 -0,28 2,27 -0,28 -0,12 -0,28 -0,28 

1.11.2019 30.11.2019 -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 

1.12.2019 – -0,33 -0,33 0,00 -0,33 2,27 -0,33 -0,16 -0,33 -0,33 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,48 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 0,28 0,48 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 0,28 0,48 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 0,28 0,48 -0,28 -0,28 -0,28 -0,28 

1.11.2019 30.11.2019 -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

1.12.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 0,28 0,39 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 31.5.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 

1.6.2019 30.6.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,05 -0,11 -0,11 1,09 

1.7.2019 31.7.2019 -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,07 -0,11 -0,11 1,09 

1.8.2019 31.8.2019 -0,15 -0,15 -0,15 1,87 -0,15 3,56 0,07 -0,15 -0,15 1,09 

1.9.2019 30.9.2019 -0,20 -0,20 -0,20 1,87 -0,20 3,56 0,06 -0,20 -0,20 1,09 

1.10.2019 31.10.2019 -0,28 -0,28 -0,28 1,87 -0,28 3,56 0,06 -0,28 -0,28 0,90 

1.11.2019 30.11.2019 -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,04 -0,33 -0,33 0,90 

1.12.2019 – -0,33 -0,33 -0,33 1,87 -0,33 3,56 0,05 -0,33 -0,33 0,90 

 

2019/EØS/93/26 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:347:TOC
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Innbydelse til å sende inn forslag 2020 – EAC/A03/2019 

Det europeiske solidaritetskorps 

1. Innledning og mål  

Denne forslagsinnbydelsen bygger på europaparlaments og rådsforordning (EU) 2018/1475 av  

2. oktober 2018 om fastsetjing av den rettslege ramma for det europeiske solidaritetskorpset og om endring 

av forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013 og avgjerd nr. 1313/2013/EU(1) samt på 

det årlige arbeidsprogrammet for Det europeiske solidaritetskorps for 2020. Det europeiske solidaritetskorps 

dekker perioden 2018–2020. De generelle og spesifikke mål for Det europeiske solidaritetskorps er oppført i 

artikkel 3 og 4 i forordningen. 

2. Tiltak  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag dekker følgende tiltak i regi av Det europeiske solidaritetskorps: 

 Prosjekter for frivillige 

 Partnerskap for frivillige (spesifikke avtaler for 2020 innenfor rammepartnerskapsavtalen 2018–

2020)(2) 

 Frivilliggrupper i høyt prioriterte områder 

 Praksisopphold og jobber 

 Solidaritetsprosjekter 

 Kvalitetsmerket 

3. Støtteberettigelse  

Ethvert offentlig eller privat organ kan søke om finansieringsstøtte innenfor rammen av Det europeiske 

solidaritetskorps(3). Dessuten kan grupper av unge mennesker som er registrert på Det europeiske 

solidaritetskorps’ portal, søke om støtte til solidaritetsprosjekter. 

Det europeiske solidaritetskorps er åpent for deltakelse fra følgende land: 

De 28 medlemsstatene i Den europeiske union kan delta fullt ut i alle tiltak i regi av Det europeiske 

solidaritetskorps. 

I tillegg er visse tiltak i regi av Det europeiske solidaritetskorps åpne for deltakelse fra organisasjoner fra: 

 EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge 

 EUs kandidatstater: Tyrkia, Serbia og Republikken Nord-Makedonia 

 partnerland 

Se Det europeiske solidaritetskorps’ retningslinjer for 2020 for ytterligere opplysninger om vilkår for 

deltakelse. 

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 

ikke lenger motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate 

prosjektet i henhold til de gjeldende bestemmelser i støtteavtalen.  

  

(1) EUT L 250 av 4.10.2018, s. 1. 

(2) Bare deltakende organisasjoner som har undertegnet en rammepartnerskapsavtale for 2018–2020 er berettiget til å 

søke støtte til dette tiltaket. 

(3) Uten at det berører de særlige vilkår for støtteberettigelse som gjelder for individuelle tiltak som omfattes av 

denne innbydelsen. 

2019/EØS/93/27 
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4. Budsjett og prosjektperiode  

Gjennomføringen av denne innbydelsen til å sende inn forslag er betinget av at de bevillinger som framgår 

av budsjettet for 2020, stilles til rådighet etter at budsjettet er vedtatt av budsjettmyndigheten, eller, dersom 

budsjettet ikke vedtas, som fastsatt i ordningen med foreløpige tolvdeler. 

Det samlede budsjettet som er øremerket for denne innbydelsen til å sende inn forslag, er beregnet til EUR 

117 650 000 og bygger på det årlige arbeidsprogrammet til Det europeiske solidaritetskorps for 2020. 

Det samlede budsjettet som er øremerket til denne innbydelsen til å sende inn forslag, og fordelingen av dette 

beløpet, er bare et anslag, og kan endres ved endringer i det årlige arbeidsprogrammet til Det europeiske 

solidaritetskorps for 2020. Mulige søkere bes holde seg oppdatert på det årlige arbeidsprogrammet til Det 

europeiske solidaritetskorps for 2020, med endringer, som offentliggjøres på https://ec.europa.eu/youth/ 

annual-work-programmes_en med hensyn til budsjettet for hvert tiltak som dekkes av denne innbydelsen. 

Bidragsbeløpene og prosjektenes varighet kan variere, avhengig av prosjekttype og antall deltakere. 

5. Frist for innsending av søknader  

Fristene for å sende inn søknader er fastsatt nedenfor og utløper kl. 12.00 (lokal tid i Brussel). 

Prosjekter for frivillige 5. februar 2020 

30. april 2020 

1. oktober 2020 

Partnerskap for frivillige (spesifikke avtaler for 2020 innenfor 

rammepartnerskapsavtalen 2018–2020) 

30. april 2020 

Frivilliggrupper i høyt prioriterte områder 17. september 2020 

Praksisopphold og jobber 5. februar 2020 

30. april 2020 

1. oktober 2020 

Solidaritetsprosjekter 5. februar 2020 

30. april 2020 

1. oktober 2020 

Søknader om kvalitetsmerket kan sendes inn fortløpende. 

Se Det europeiske solidaritetskorps’ retningslinjer for detaljerte opplysninger om innsending av søknader. 

6. Fullstendige opplysninger  

Nærmere opplysninger om vilkårene for denne innbydelsen til å sende inn forslag, herunder prioriteringer, 

finnes i Det europeiske solidaritetskorps’ retningslinjer for 2020 på følgende internettadresse: 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

Det europeiske solidaritetskorps’ retningslinjer for 2020 utgjør en vesentlig del av denne innbydelsen til å 

sende inn forslag, og vilkårene for deltakelse og finansiering som er nevnt i retningslinjene, får anvendelse 

for denne innbydelsen. 

https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for  

bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1)) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn 
Beslutnings-

referanse 
Beslutningsdato Godkjenningsnummer 

Ytterligere 

opplysninger 

Natriumdikromat 

EF-nr. 234-190-3 

CAS-nr. 10588-01-9; 

7789-12-0 

K (2019) 7439 22. oktober 2019 REACH/19/28/0 EUT C 364 av 

29.10.2019, s. 4 

Kromtrioksid 

EF-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2019) 7441 22. oktober 2019 REACH/19/27/0 

REACH/19/27/1 

EUT C 364 av 

29.10.2019, s. 5 

Kromtrioksid 

EF-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2019) 7448 22. oktober 2019 REACH/19/29/0 EUT C 364 av 

29.10.2019, s. 6 

Natriumkromat 

EF-nr. 231-889-5 

CAS-nr. 7775-11-3 

K (2019) 7447 22. oktober 2019 REACH/19/32/0 

REACH/19/32/1 

REACH/19/32/2 

REACH/19/32/3 

EUT C 364 av 

29.10.2019, s. 7 

Kaliumdikromat 

EF-nr. 231-906-6 

CAS-nr. 7778-50-9 

K (2019) 7683 29. oktober 2019 REACH/19/24/0 

REACH/19/24/1 

REACH/19/24/2 

EUT C 373 av 

5.11.2019, s. 11 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/ 

reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2019/EØS/93/28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.364.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.373.01.0011.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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