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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9424 – NVIDIA/Mellanox) 

1.  Kommisjonen mottok 14. november 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: 

– NVIDIA Corporation (”NVIDIA”, USA) 

– Mellanox technologies, Ltd. (”Mellanox”, Israel) 

NVIDIA fusjonerer i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) med Mellanox. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NVIDIA: levering av GPU-basert visuell datateknikk og akselererte dataplattformer til bruk i spill, profesjonell 

visualisering, datasentre og i bilindustrien. 

– Mellanox: levering av nettverksbaserte produkter og løsninger som letter effektiv dataoverføring i datasentre, basert 

på Ethernet- og InfiniBand-nettverksforbindelser. 

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 398 av 

25.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9424 – NVIDIA/Mellanox 

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/95/01 

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

(Sak M.9502 – Synthomer / Omnova Solutions) 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 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: 

– Synthomer plc (”Synthomer”, Det forente kongerike) 

– Omnova Solutions, Inc (”Omnova”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 3. juli 2019. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Synthomer: utvikler og produserer spesialkjemikalier til en rekke bruksområder, deriblant medisinske hansker, papir, 

tepper, sengetøy, fottøy, belegg, lim og sement. Synthomer retter sine aktiviteter hovedsakelig mot Europa. 

– Omnova: utvikler og produserer spesialkjemikalier og termoplastisk film til en rekke bruksområder gjennom avdelingene 

”Specialty Solutions” og ”Performance Materials”. Omnovas aktiviteter er hovedsakelig basert i Nord-Amerika. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 398 av 

25.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9502 – Synthomer / Omnova Solutions 

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/95/02 

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

(Sak M.9545 – NS Groep / Pon Netherlands / 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: 

– NS Groep N.V. (”NS”, Nederland) 

– Pon Netherlands B.V. (”Pon”, Nederland) 

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

over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NS: del av NS Group, som driver offentlig transport i Nederland. NS er den største nederlandske operatøren av offentlig 

transport, med ca. 1 million reisende på en gjennomsnittlig dag. Foretaket driver jernbanetransport og tilknyttede 

tjenester, for eksempel et offentlig system for leie av sykler. Det nederlandske finansdepartementet eier 100 % av aksjene 

i NS. 

– Pon: del av Pon-konsernet, et globalt konsern med over 14 000 ansatte i 34 land. Pon-konsernet driver mer enn 80 

foretak innenfor fire forskjellige forretningsområder: Automotive, Pon Bike, Equipment & Power Systems og Industrial 

Mobility. 

– JV: vil føre sammen mobilitetstjenestene til NS og Pon (”Mobility as a Service”, MaaS) og dermed kombinere 

partenes tjenester for å utvikle og styre delte multimodale mobilitetskonsepter både for privat- og forretnings-

markedet. 

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.9545 – NS Groep / Pon Netherlands / 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/95/03 

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

(Sak M.9583 – TPG / Hong Leong Group / Columbia Asia Healthcare) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TPG Asia VI SF Pte. Ltd. (”TPG Asia”, Singapore), som tilhører TPG-konsernet, USA 

– Hong Leong Healthcare Group Sdn Bhd (”Hong Leong”, Malaysia), som tilhører Hong Leong-konsernet, Malaysia 

– Columbia Asia Healthcare Pte. Ltd. (”CAHSG”, Singapore)  

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

artikkel 3 nr. 4 over CAHSG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TPG Asia: en del av TPG-konsernet, et privat investeringsforetak som forvalter en gruppe fond som investerer i en rekke 

forskjellige foretak gjennom oppkjøp og omstrukturering. TPG Asia utgjør en del av TPG Capital Asia-plattformen, som 

fokuserer på investeringer i Asia. 

– Hong Leong: del av Hong Leong-konsernet, som har allsidige aktiviteter innen bank- og finanstjenester, produksjon 

og distribusjon, eiendomsutvikling og investeringer, reiseliv og fritid. Hong Leong ble opprettet 20. august 2019 med 

formål å kjøpe CAHSG, og vil fokusere på helsesektoren.  

– CAHSG: holdingforetak for Columbia Asia Group, et privat foretak stiftet i 1996 for å tilby tilgjengelig og rimelig 

helsestell med høy kvalitet for å møte behovet i Asia. CASHG har 18 anlegg i Asia: 12 sykehus i Malaysia, 2 sykehus 

og 1 klinikk i Vietnam og 3 sykehus i Indonesia. CASHG driver for tiden også 11 sykehus i India. Disse vil ikke 

inngå i transaksjonen.  

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 400 av 

26.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9583 – TPG / Hong Leong Group / Columbia Asia Healthcare 

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/95/04 

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

(Sak M.9584 – Hutchinson / PFW Aerospace) 

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: 

– Hutchinson Holding GmbH (”Hutchinson”, Tyskland), kontrollert av TOTAL S.A. (Frankrike) 

– PFW Aerospace GmbH (”PFW”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hutchinson: verdensomspennende levering av elastomerprodukter av høy kvalitet, herunder tetningsløsninger, 

isoleringssystemer for vibrasjon, lyd og varme samt systemer for væskeoverføring til luft- og romfartsindustrien. 

– PFW: verdensomspennende levering av rør og ledninger til luft- og romfartsindustrien, samt komponenter til 

luftfartøysstrukturer. 

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 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 398 av 

25.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9584 – Hutchinson / PFW Aerospace 

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/95/05 

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

(Sak M.9590 – Oaktree/RAFI) 

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: 

– Oaktree Capital Group, LLC (”Oaktree”, USA) 

– RAFI GmbH & Co. KG (”RAFI”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Oaktree: investeringsforvaltningsforetak med fokus på foretakskreditt, privat egenkapital, realeiendeler og børsnoterte 

aksjer. Oaktree investerer i en rekke bransjer, som produksjon, helsetjenester, tekstiler, reiseliv, gruvedrift og medier. 

Oaktree kontrolleres i fellesskap av Oaktree Capital Group Holdings, L.P. og Brookfield Asset Management Inc.  

– RAFI: utvikler og produserer elektroniske komponenter og løsninger for grensesnittet menneske/maskin, samt leverer 

elektroniske produksjonstjenester.  

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.9590 – Oaktree/RAFI 

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/95/06 

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

(Sak M.9618 – La Poste / BRT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GeoPost S.A. (”GeoPost”, Frankrike), som tilhører La Poste-konsernet (Frankrike) 

– BRT S.p.A. (”BRT”, Italia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GeoPost: et datterselskap av La Poste-konsernet, som historisk sett har vært postoperatøren i Frankrike. GeoPost er 

aktive i levering av pakker og gods i Europa, Afrika og Asia. 

– BRT: pakke- og godsleveringstjenester, hovedsakelig i Italia (tidligere kjent som Bartolini), kontrolleres nå i 

fellesskap av GeoPost og Mifin S.r.l.  

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 401 av 

27.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9618 – La Poste / BRT 

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/95/07 

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


Nr. 95/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.11.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9622 – EUROVIA Industrie / ASA-Bau / 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: 

– EUROVIA Industrie GmbH (”EVI”, Tyskland) 

– ASA-Bau GmbH (”ASA”, Tyskland) 

– Hanse-Asphaltmischwerke GmbH (”HANSE”, Tyskland). 

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

over HANSE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EVI: produksjon og distribusjon av asfaltmiks, byggevirksomhet (herunder veiarbeid) i flere tyske delstater, 

produksjon av aggregat og produksjon av bitumen. EVI tilhører konsernet VINCI S.A. (Frankrike). 

– ASA: produksjon og distribusjon av asfaltmiks, byggevirksomhet (herunder veiarbeid) i Nordøst-Tyskland. ASA 

kontrolleres av Arkil Holding A/S (Danmark). 

– HANSE: produksjon og distribusjon av asfaltmiks i Nordøst-Tyskland. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt. 

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 400 av 

26.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9622 – EUROVIA Industrie / ASA-Bau / 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/95/08 

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


28.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 95/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9627 – APG/Elecnor/CC&I) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland), del av APG Group N.V. 

– Grupo Elecnor S.A. (”Elecnor”, Spania) 

– Celeo Concesiones e Inversiones S.L. (”CC&I” eller ”JV”, Spania), nå del av Grupo Elecnor.  

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

nr. 4 over CC&I. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APG: konsulenttjenester, formuesforvaltning, pensjonsadministrasjon samt kommunikasjonstjenester for kollektive 

pensjonsfond. 

– Elecnor: bygge-, anleggs- og tjenesteprosjekter på områder som elektrisitetsforsyning, elektrisitetsproduksjon, gass, 

telekommunikasjon og jernbane. Elecnor er også aktive innenfor produksjon av sol- og vindkraft. 

– CC&I: forvalter Elecnors investeringer i strømforsyningsprosjekter og er hovedløyveinnehaver for prosjekter i Brasil 

og Chile; utvikler og forvalter sol- og varmekraft i Spania, og er aktiv innen produksjon og engrossalg av elektrisk 

kraft. Etter transaksjonen vil CC&I fungere som felles plattform for å utvikle og forvalte infrastrukturprosjekter for 

energiforsyning og prosjekter for fornybar energi (med unntak for vindkraft), hovedsakelig i Chile, Brasil og Spania. 

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 402 av 

28.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9627 – APG/Elecnor/CC&I 

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/95/09 

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


Nr. 95/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.11.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings / AXA Group / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (”Kennedy-Wilson”, USA) 

– AXA S.A. (”AXA”, Frankrike) 

– Fellesforetaket (”JV”, Irland) 

Kennedy-Wilson og AXA overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over tre nystiftede foretak (samlet kalt ”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i JV. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kennedy Wilson: eiendomsinvestering samt utvikling og forvaltning av fast eiendom. 

– AXA: livsforsikring, sykeforsikring og andre typer forsikring samt investeringsforvaltning. 

– JV: skal kjøpe, eie og forvalte privat leide bolig-, detaljhandel- og kontorlokaler i County Dublin, Irland.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 403 av 

29.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings / AXA Group / 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/95/10 

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


28.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 95/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9632 – E.ON / Berliner Stadtwerke / Tegel Energie) 

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: 

– E.ON SE, et europeisk energiforetak som er omsatt på DAX-børsen og basert i Essen (Tyskland)  

– Berliner Stadtwerke GmbH (”BSW”), som er basert i Berlin (Tyskland) og er et 100 % datterforetak av Berliner 

Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts (”BWB”)  

– Tegel Energie, et nystiftet fellesforetak basert i Berlin (Tyskland) 

E.ON og BSW overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over Tegel Energie. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– E.ON SE: foretakets aktiviteter hviler på to hovedpilarer: i) distribusjonsnettverk for energi og ii) kundeløsninger, 

herunder detaljsalg av elektrisitet og gass.  

– BSW: BSW og BWB er kommunale forsyningsselskaper. BWB er aktiv innenfor forsyning av drikkevann og 

vannrensing. BSW har hovedfokus på bygging og drift av anlegg for fornybar energi, samt på detaljsalg av elektrisitet.  

– Tegel Energie: skal bygge og drive et nytt fjernvarme- og kjølenettverk, samt kraftproduksjonsanlegg for to nye 

bolig- og næringsområder på det som i dag er Berlin Tegel Airport. 

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 398 av 

25.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9632 – E.ON / Berliner Stadtwerke / Tegel Energie 

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/95/11 

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


Nr. 95/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.11.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9634 – PSP / Aviva / Galleri K) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PSP Investments Holding Europe Ltd, et heleid datterselskap av Public Sector Pension Investment Board (”PSP”, 

Canada) 

– Aviva Investors Perpetual Capital SCSp SICAV-RAIF, som tilhører Aviva Plc Group (”Aviva”, Det forente 

kongerike)  

– Galleri K Retail ApS (”Galleri K”, Danmark) 

PSP og Aviva overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Galleri K. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSP: forvalter pensjonsinvesteringer for en rekke pensjonsplaner i Canada, deriblant pensjonsplanene til Canadas 

føderale offentlige sektor og Canadas væpnede styrker. PSP forvalter en variert global portefølje av verdipapirer med 

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

– Aviva: et britisk aksjeselskap som driver virksomhet innen forsikringssektoren og er notert på børsen i London. 

Konsernet tilbyr en rekke forsikrings-, spare- og investeringsprodukter, og er hovedsakelig aktivt i Det forente 

kongerike, Frankrike og Canada. 

– Galleri K: et dansk foretak som eier detaljsalgs-, restaurant- og kontorlokaler i København. 

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 403 av 

29.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9634 – PSP / Aviva / Galleri K 

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/95/12 

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


28.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 95/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9652 – Marquard & Bahls / Starwood Capital / GCA) 

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: 

– Marquard & Bahls AG (”M&B”, Tyskland) 

– Starwood Energy Group Global, L.L.C. (”Starwood Energy”, USA), et selskap tilknyttet Starwood Capital L.L.C. 

(”Starwood”, USA) 

– GCA Holdings LLC (”GCA”, USA) 

M&B og Starwood Energy overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele GCA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– M&B: levering av, handel med, omsetning av og logistikk knyttet til energi-/petroleumsprodukter og kjemikalier. De 

viktigste driftsenhetene er logistikk i forbindelse med tanklagring, handel og levering av drivstoff til luftfartøyer. 

– Starwood Energy: kapitalinvesteringsforetak som spesialiserer seg på investeringer i energiinfrastruktur. 

– Starwood: privat investeringsforetak med hovedfokus på det globale eiendomsmarkedet. 

– GCA: prosjektselskap som skal bygge og drive et produksjonsanlegg for ammoniakk i Texas (USA). Selskapet 

kontrolleres nå i fellesskap av M&B og AMGCA Partners LLC. 

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.9652 – Marquard & Bahls / Starwood Capital / GCA 

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/95/13 

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


Nr. 95/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.11.2019 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9655 – Hg Capital LLP / General Atlantic LLC / Argus Media Limited) 

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: 

– Hg Pooled Management Limited, et datterselskap av HgCapital LLP (”HG”, Det forente kongerike) 

– General Atlantic LLC (”GA”, USA) 

– Argus Media Limited (”Argus”, Det forente kongerike), som nå kontrolleres av GA og Argus’ administrerende 

direktør og grunnlegger, Adrian Binks. 

HG, GA og Adrian Binks overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Argus.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HG: kapitalforetak som investerer i teknologi og teknologibaserte tjenesteytende foretak, hovedsakelig i Europa  

– GA: globalt vekstorientert kapitalforetak som bidrar med kapital og strategisk støtte til vekstforetak 

– Argus: globalt prisrapporteringsagentur for råvarer, som publiserer markedsrapporter og data med prisvurderinger, 

markedskommentarer og nyheter om et bredt utvalg globale råvarer. 

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.9655 – Hg Capital LLP / General Atlantic LLC / Argus Media Limited 

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/95/14 

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


28.11.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 95/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9671 – Apollo / Blue Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Capital Management, L.P. (”Apollo”, USA) 

– Blue Group Hold Co Limited (”Blue Group”, Det forente kongerike) 

Apollo overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Blue Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: investeringer i foretak og gjeld utstedt av foretak innen ulike forretningsområder over hele verden. 

– Blue Group: detaljhandel med møbler i Det forente kongerike under merkenavnene Harveys Furniture og Bensons for 

Beds.  

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 402 av 

28.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9671 – Apollo / Blue Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9394 – Echostar / Mubadala / HPE 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 32019M9394. 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.9509 – Warburg Pincus / CDPQ / Allied Universal) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32019M9509. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9548 – Apollo Capital Management / Covivio / Hilton Kilmainham) 

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 32019M9548. 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.9570 – Bridgepoint/Latour/Primonial) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 

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 32019M9570. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9579 – ENI / HitecVision / Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32019M9579. 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.9588 – Shell Energy Retails / Hudson Energy Supply) 

Kommisjonen besluttet 14. 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 32019M9588. EUR-Lex gir 

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