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5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9589 – Fedrigoni / Ritrama Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fedrigoni S.p.A (”Fedrigoni”, Italia), som i siste instans er kontrollert av Bain Capital Investors L.L.C. (USA) 

– Ri.Tra.Ma. Rink Trading and Manufacturing S.p.A., Coating Ricofin S.r.l. og Eurotac S.r.l. Fedrigoni S.p.A. (samlet 

kalt ”Ritrama Group”, alle i Italia) 

Fedrigoni overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Ritrama Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fedrigoni: aktiv innen produksjon og salg av ulike typer papir, herunder grafisk, tynt papir, sikkerhetspapir og  

-løsninger, selvklebende etiketter og kontorutstyr.  

– Ritrama Group: fokuserer på produksjon og distribusjon av selvklebende etiketter. 

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 409 av 

5.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9589 – Fedrigoni / Ritrama 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. 

2019/EØS/96/01 

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


Nr. 96/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE S.A. (”ENGIE”, Frankrike) 

– Omnes Capital (”Omnes”, Frankrike) 

– Predica Prévoyance Dialogue (”Predica”, Frankrike), som tilhører konsernet Crédit Agricole S.A 

– seks foretak som eier en portefølje av vindmølleparker og solcelleanlegg i Frankrike (”Målforetakene”, Frankrike), i 

siste instans kontrollert av ENGIE 

ENGIE, Omnes og Predica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Målforetakene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE: industriforetak med virksomhet innen levering av elektrisitet og gass samt innen energitjenester. 

– Omnes: Omnes Capital er et uavhengig fransk kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor risiko-

kapital, særlig i sektoren fornybar energi. 

– Predica: et fransk livs- og helseforsikringsforetak som tilhører franske Crédit Agricole Group. 

– Målforetakene: består av en portefølje av landbaserte solcelleanlegg og vindmølleparker 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 403 av 

29.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9596 – ENGIE/Predica/Omnes/Langa 

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/96/02 

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


5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9606 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI8 Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE S.A. (”ENGIE”, Frankrike) 

– Omnes Capital (”Omnes”, Frankrike) 

– Predica Prévoyance Dialogue (”Predica”, Frankrike), som tilhører konsernet Crédit Agricole S.A 

– en portefølje av vindmølleparker og solcelleanlegg i Frankrike (”Målforetakene”, Frankrike), i siste instans kontrollert av 

ENGIE 

ENGIE, Omnes og Predica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Målforetakene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE: industriforetak med virksomhet innen levering av gass og elektrisitet samt innen energitjenester. 

– Omnes: et uavhengig fransk kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor risikokapital, særlig i 

sektoren for fornybar energi. 

– Predica: et fransk livs- og helseforsikringsforetak som tilhører franske Crédit Agricole Group. 

– Målforetakene: består av en portefølje av vindmølleparker og solcelleanlegg 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 403 av 

29.11.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9606 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI8 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/96/03 

mailto:%20COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 96/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9607 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 Portfolio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE S.A. (”ENGIE”, Frankrike) 

– Omnes Capital (”Omnes”, Frankrike) 

– Predica Prévoyance Dialogue (”Predica”, Frankrike), som tilhører konsernet Crédit Agricole S.A 

– ti foretak som eier en portefølje av vindmølleparker og solcelleanlegg i Frankrike (”Målforetakene”, Frankrike), i 

siste instans kontrollert av ENGIE 

ENGIE, Omnes og Predica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Målforetakene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE: industriforetak med virksomhet innen levering av gass og elektrisitet samt innen energitjenester. 

– Omnes: et uavhengig fransk kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor risikokapital, særlig i 

sektoren for fornybar energi. 

– Predica: et fransk livs- og helseforsikringsforetak som tilhører franske Crédit Agricole Group. 

– Målforetakene: består av en portefølje av landbaserte solcelleanlegg og vindmølleparker 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 405 av 

2.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9607 – ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 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/96/04 

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


5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9608 – ENGIE / CDC / CNR Solaire 10) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CN’Air (Frankrike), kontrollert av ENGIE (Frankrike) 

– Caisse des dépôts et des consignations (”CDC”, Frankrike) 

– CNR Solaire 10 (Frankrike), kontrollert av CN’Air (Frankrike) 

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

nr. 4 over hele CNR Solaire 10. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDC: offentlig foretak med spesiell status som utfører oppdrag av allmennhetens interesse og aktiviteter som er åpne 

for konkurranse. 

– CN’Air: er aktiv innen sektoren for fornybar energi og datterforetak til ENGIE, som er aktivt innen hele energiverdi-

kjeden på områdene gass, elektrisitet og energitjenester. 

– CNR Solaire 10: aktiv innen drift av vindmølleparker 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 408 av 

4.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9608 – ENGIE / CDC / CNR Solaire 10 

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/96/05 

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


Nr. 96/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9610 – CVC / Royal FrieslandCampina / DMV Fonterra Excipients) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Royal FrieslandCampina N.V. (”RFC”, Nederland) 

– DMV Fonterra Excipients GmbH & Co. KG (”DMV”, Tyskland) 

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

over DMV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC og/eller datterselskaper: forvalter investeringsfond og -plattformer. 

– RFC: produserer og selger meieriprodukter og tilknyttede forbruksvarer. 

– DMV: produserer og leverer laktosebaserte og ikke-laktosebaserte hjelpestoffer av legemiddelkvalitet til legemiddel-

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 405 av 

2.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9610 – CVC / Royal FrieslandCampina / DMV Fonterra Excipients 

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/96/06 

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


5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9630 – CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Caisse des dépôts et des consignations (”CDC”, Frankrike) 

– Total Quadran (Frankrike), som tilhører konsernet Total S.A. 

– JMB Solar Nogara og Quadran Nogara (samlet kalt ”Målforetaket”, Frankrike), kontrollert av Total S.A. 

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

artikkel 3 nr. 4 over JMB Solar Nogara og Quadran Nogara. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDC: offentlig foretak med spesiell status som utfører oppdrag av allmennhetens interesse og aktiviteter som er åpne 

for konkurranse. Virksomheten utføres i stor grad i Frankrike på fire ulike områder: i) eiendom, ii) miljø og energi, 

iii) tjenester og iv) kapitalinvesteringer. 

– Total S.A.: er en internasjonal integrert energiprodusent og -leverandør, aktiv innen alle sektorer av olje- og gass-

industrien samt innen fornybar energi og kraftproduksjon. 

– JMB Solar Nogara og Quadran Nogara: aktive innen utvikling, konstruksjon og drift av solcelleanlegg og vindmølle-

parker 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 407 av 

3.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9630 – CDC / Total / JMB Solar Nogara / Quadran Nogara 

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/96/07 

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


Nr. 96/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9643 – ENGIE / Versicherungskammer / Portfolio Companies) 

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: 

– ENGIE S.A. (Frankrike) 

– Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Tyskland) 

– SUN PV HOLDING, som eier SolaireDigne, SolaireSignes, SolaireIstres 2, SAS du Soleil, SAS des Landes de la 

Motte, SolaireChatellerault og SolaireLaMotte (”Porteføljen”, alle i Frankrike). Disse foretakene er i dag kontrollert i 

sin helhet av ENGIE S.A. 

ENGIE S.A. (”ENGIE”) og Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (”Versiche-

rungskammer Bayern”) overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over SUN PV HOLDING (Frankrike). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE: industriforetak med virksomhet innen levering av gass og elektrisitet samt innen energitjenester. 

– Versicherungskammer Bayern: en tysk forsikringsgiver som leverer person- og eiendomsforsikring.  

– SUN PV HOLDING: SUN PV HOLDING vil være aktiv innen produksjon av elektrisk kraft gjennom en portefølje 

av solcelleanlegg 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 405 av 

2.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9643 – ENGIE / Versicherungskammer / Portfolio Companies 

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/96/08 
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5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9645 – Platinum Equity Group / Cision) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. november 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Platinum Equity LLC (”Platinum Equity Group”, USA) 

– Cision Ltd (”Cision”, USA) 

Platinum Equity Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Cision. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Platinum Equity Group: en gruppe enheter som er kontrollert av Platinum Equity LLC og spesialisert på fusjonering, 

oppkjøp og drift av selskaper som leverer tjenester og løsninger til kunder i mange forskjellige bransjer, deriblant 

informasjonsteknologi, telekommunikasjon, logistikk, metalltjenester, produksjon og distribusjon over hele verden. 

– Cision: leverandør av programvare for pr-virksomhet, mediedistribusjon, medieovervåking og tilknyttede produkter 

og tjenester til pr-virksomheter og markedskommunikasjonsbransjen over hele verden.  

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 409 av 

5.12.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9645 – Platinum Equity Group / Cision 

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/96/09 
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Nr. 96/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8658 – UTC / Rockwell Collins) 

Kommisjonen besluttet 4. mai 2018 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32018M8658. 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.9370 – Telenor/DNA) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32019M9370. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/11 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9452 – Global Payments / TSYS) 

Kommisjonen besluttet 16. september 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9452. 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.9473 – Kirkbi / Blackstone / CPPIB / Merlin) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32019M9473. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Nr. 96/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9527 – New Media Investment Group / Gannett Co) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32019M9527. 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.9568 – Marcegaglia Plates / Evraz Palini Bertoli) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32019M9568. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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5.12.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 96/13 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9573 – Brookfield / Iridium / Global Borealis) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32019M9573. 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.9576 – Blackstone / Dream Global Reit) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32019M9576. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 96/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.12.2019 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9597 – Cinven / Stichting Barentz Beheer / Barentz) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32019M9597. 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.9599 – Cobepa/Socotec) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32019M9599. EUR-Lex gir 

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