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EFTA-ORGANER 
EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ 

Endringer i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et  

overvåkingsorgan og en domstol 

Avtalen om endring av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol ved tilføyelse av protokoll 9, undertegnet i Brussel 30. januar 2020, trådte i kraft 25. juni 2020. 

Denne avtalen og den oppdaterte konsoliderte versjonen av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse 

av et overvåkingsorgan og en domstol er nå publisert på EFTA-sekretariatets nettsted og kan finnes på 

følgende nettsider: 

http://www.efta.int/Agreement-Annexes-and-Protocols-2477 

og 

http://www.efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/amendments-protocol-9 

2020/EØS/77/01 

http://www.efta.int/Agreement-Annexes-and-Protocols-2477
http://www.efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/amendments-protocol-9
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9997 – HMM / CMA CGM / DIF / TTIA) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Europakommisjonen mottok 9. november 2020 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 17. november 2020 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1)  EUT C 393 av 18.11.2020, s. 6. 

(2)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2020/EØS/77/02 



26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9829 – Aon / Willis Towers Watson) 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aon plc (”Aon”, Irland) 

– Willis Towers Watson Public Limited Company (”WTW”, Irland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aon er en global leverandør av profesjonelle tjenester som er aktiv innen fem virksomhetssegmenter: i) løsninger 

relatert til kommersiell risiko, ii) gjenforsikringsløsninger, iii) pensjonsløsninger, iv) helseløsninger og v) data- og 

analysetjenester. 

– WTW er en global leverandør av profesjonelle tjenester som er aktiv innen fire virksomhetssegmenter: i) menneskelig 

kapital og ytelser, ii) selskapsrisiko og megling, iii) investeringsrisiko og gjenforsikring og iv) levering og 

administrasjon av ytelser. 

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 

23.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9829 – Aon / Willis Towers Watson 

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”). 

2020/EØS/77/03 

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

(Sak M.9936 – Imabari Shipbuilding / JFE / IHI / Japan Marine United Corporation) 

1.  Kommisjonen mottok 11. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Imabari Shipbuilding Co., Ltd. (”Imabari Shipbuilding”, Japan) 

– Japan Marine United Corporation (”JMU”, Japan), kontrollert av JFE Holdings, Inc. (”JFE”, Japan) og IHI 

Corporation (”IHI”, Japan) i fellesskap 

Imabari Shipbuilding overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over JMU. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Imabari Shipbuilding: utvikling, utforming, bygging, markedsføring og reparasjon av et bredt spekter av 

kommersielle fartøyer, herunder bulkskip, containerskip, biltransportskip, LNG-frakteskip, tankskip og ferger. 

– JMU: utvikling, utforming, bygging, produksjon og markedsføring av et bredt spekter av kommersielle og militære 

fartøyer, herunder bulkskip, containerskip, biltransportskip, LNG-frakteskip, tankskip, ferger og 

offshorestøttefartøyer. 

– JFE: holdingforetak med eierinteresser innen stål, maskinteknikk og handel med råstoff, maskiner, elektronikk, fast 

eiendom og næringsmidler. 

– IHI: produsent innen tung industri med virksomhet innen i) ressurser, energi og miljø, ii) sosial infrastruktur og 

offshoreanlegg, iii) industrielle systemer og maskiner til generell bruk og iv) flymotorer, romfart og forsvar. 

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 

23.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9936 – Imabari Shipbuilding / JFE / IHI / Japan Marine United Corporation 

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”). 

2020/EØS/77/04 

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

(Sak M.9948 – Allianz/GE/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Pacific Investment Management Company LLC (”PIMCO”, USA), som i siste instans er kontrollert av Allianz SE 

(Tyskland) 

– GE U.S. Equity Holdings Inc. og GE Capital Aviation Services Limited (sammen med deres relevante datterforetak) 

(”GECAS”, USA), som i siste instans er kontrollert av General Electric Company (USA) 

PIMCO og GECAS 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. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PIMCO: porteføljeforvaltningsforetak som forvalter eiendeler for sentralbanker, statseide fond, pensjonsfond, 

aksjeselskaper, stiftelser, legater og individuelle investorer over hele verden. 

– GECAS: levering av et bredt spekter av finansieringsprodukter og -tjenester i forbindelse med disse aktivaene, 

herunder operasjonelle leieavtaler, kjøp/gjenleie, kapitalmarkeder og forvaltning av flyskrogdeler. 

– JV: kjøp, leasing og salg av luftfartøyer på verdensbasis. 

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 

25.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9948 – Allianz/GE/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. 

2020/EØS/77/05 

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


Nr. 77/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9964 – Eurofiber Nederland / Vattenfall Wärme Berlin /  

Vattenfall Bitstream Infrastructure) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eurofiber Nederland B.V. (”Eurofiber”, Nederland), kontrollert av Antin Infrastructure Partners 

– Vattenfall Wärme Berlin (”VWB”, Tyskland), som tilhører konsernet Vattenfall 

– Vattenfall Bitstream Infrastructure GmbH (”VBIG”, Tyskland), som i dag tilhører VWB 

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

nr. 4 over VBIG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eurofiber leverer digital infrastruktur basert på egne fiberoptiske nett og datasentre. 

– VWB eier og driver anlegg for fjernvarme, fjernkjøling og elektrisitetsproduksjon i Berlin-regionen. 

– VBIG vil installere et fibernett i Berlin og tilby engros nettilgang til internettleverandører og nettverks- og 

tilkoblingstjenester til bedriftskunder. 

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 

23.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9964 – Eurofiber Nederland / Vattenfall Wärme Berlin / Vattenfall Bitstream Infrastructure 

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. 

2020/EØS/77/06 

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

(Sak M.9968 – TOTAL / Ørsted UK) 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TOTAL S.E. (”TOTAL”, Frankrike) 

– En portefølje av Ørsted Sales (UK) Limited og Ørsted Power Sales (UK) Limited sine bedrift-til-bedrift-kontrakter 

for detaljforsyning av gass og elektrisitet og andre relaterte aktiva (”Ørsted UK”, Det forente kongerike), kontrollert 

av Ørsted A/S. 

TOTAL overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Ørsted UK. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Total er aktivt i alle sektorer av olje- og gassindustrien, herunder oppstrømssektoren (leting etter, utbygging og 

utvinning av hydrokarbonressurser) og nedstrømssektoren (raffinering, petrokjemikalier, spesialkjemikalier, handel 

med og transport av råolje- og petroleumsprodukter og markedsføring).  

– Ørsted UK: bedrift-til-bedrift-kontrakter for detaljforsyning av gass og elektrisitet og andre relaterte aktiva.  

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 402 av 

25.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9968 – TOTAL / Ørsted UK 

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”). 

2020/EØS/77/07 

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

(Sak M.9972 – Neste / Bunge Loders Croklaan Oils) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Neste Oyj (”Neste”, Finland)  

– Bunge Loders Croklaan Oils B.V. (”Bunge Loders Croklaan Oils”, Nederland) 

Neste overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Bunge Loders Croklaan Oils i 

Nederland. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Neste: raffinering og markedsføring av lavutslippsdrivstoff av høy kvalitet og produksjon av både fossile og 

fornybare drivstoff. Neste eier og driver i dag et produksjonsanlegg for fornybart drivstoff som er lokalisert ved siden 

av Bunge Loders Croklaan Oils.  

– Bunge Loders Croklaan Oils: produksjon og relaterte eiendeler (laste-/losseanlegg, lagertanker og et raffineri for 

vegetabilske oljer og derivater av slike oljer) i Rotterdam havn, samt relatert personell, med unntak for avtaler om 

forsyning og levering av råstoff. 

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 

25.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9972 – Neste / Bunge Loders Croklaan Oils 

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. 

2020/EØS/77/08 

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


26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9973 – SK Capital Partners / Venator Materials) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SK Capital Partners, LP (”SKCP”, USA) 

– Venator Materials PLC (”Venator”, Det forente kongerike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SKCP: privat investeringsforetak som fokuserer på sektorene for spesialmaterialer, kjemikalier og legemidler. 

– Venator: produksjon av titandioksid for ulike sluttanvendelser og ytelsesforbedrende tilsetningsstoffer. 

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 

23.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9973 – SK Capital Partners / Venator Materials 

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. 

2020/EØS/77/09 
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Nr. 77/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10005 – CPPIB / Sixth Street / Clara) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Sixth Street Partners (USA) 

CPPIB og Sixth Street Partners overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”Clara”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB er en canadisk organisasjon for profesjonell investeringsforvaltning. 

– Sixth Street Partners er et globalt investeringsforetak som driver åtte diversifiserte, samarbeidsbaserte 

investeringsplattformer innen vekstinvesteringer, tilgrensende investeringer, direktelån, grunnleggende offentlige 

strategier, infrastruktur, spesialinvesteringer, landbruk og likviditetslån, og som har kontorer i USA, Det forente 

kongerike, Luxembourg, Kina og Australia. 

– Clara er et kommersielt foretak som er aktivt innen konsolidering av ytelsesbaserte pensjonsordninger i Det forente 

kongerike. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 398 av 

23.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10005 – CPPIB / Sixth Street / Clara 

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. 

2020/EØS/77/10 

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


26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10014 – LGP / Centerbridge / Community Psychiatry) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Leonard Green & Partners (”LGP”, USA) 

– Centerbridge Partners, L.P. (”Centerbridge”, USA) 

– Community Psychiatry Management, LLC (”Community Psychiatry”, USA), som i dag er kontrollert av Centerbridge 

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

3 nr. 4 over Community Psychiatry. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LGP er et aktiv eierkapital-foretak som fokuserer på investering i foretak som leverer tjenester, herunder forbruker-, 

forretnings- og helsetjenester, i tillegg til detaljhandels-, distribusjons- og industriforetak, på globalt nivå. 

– Centerbridge er et privat investeringsforvaltningsforetak som fokuserer på aktiv eierkapital, kreditt og fast eiendom 

på globalt nivå. 

– Community Psychiatry eier og driver en kjede av poliklinikker i California (USA) som tilbyr psykiatriske og 

terapeutiske tjenester til pasienter med milde til moderate psykiske og atferdsmessige lidelser.  

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 

26.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10014 – LGP / Centerbridge / Community Psychiatry 

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. 

2020/EØS/77/11 

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


Nr. 77/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10032 – Goldman Sachs Group / Insight Venture Management /  

InhabitIQ Parent) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Goldman Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”, USA) 

– Insight Venture Management, LLC (”Insight”, USA) 

– InhabitIQ Parent, LLC (”InhabitIQ”, USA) 

Goldman Sachs overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

hele InhabitIQ. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i InhabitIQ. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Goldman Sachs: global investeringsbankvirksomhet og verdipapir- og investeringsforvaltning. Goldman Sachs 

leverer en rekke bank-, verdipapir- og investeringstjenester til en betydelig og diversifisert kundebase over hele 

verden. 

– Insight: global venturekapital og aktiv eierkapital. Insight er spesialisert innen vekstkapitalinvesteringer, oppkjøp og 

kapital til fusjoner og overtakelser og investerer hovedsakelig i teknologisektoren, med særlig fokus på forbrukerrettet 

teknologi og programvareinfrastruktur basert på SaaS (”Software as a Service”). 

– InhabitIQ: leverandør av programvareløsninger for eiendomsforvaltning til eiendomsforvaltere av alle størrelser i 

sluttmarkedene for bolig-, fritids- og næringseiendom. Foretaket leverer en omfattende rekke integrerte 

programvareløsninger som dekker alle kundenes arbeidsflyter.  

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 

23.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10032 – Goldman Sachs Group / Insight Venture Management / InhabitIQ Parent 

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. 

2020/EØS/77/12 

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


26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10045 – Eurazeo / IK Investment Partners / Questel) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eurazeo SE (”Eurazeo”, Frankrike) 

– IK Investment Partners (Luxembourg) 

– Questel International SAS (”Questel”, Frankrike) 

Eurazeo og IK Investment Partners overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Questel.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eurazeo er et investeringsforetak som gjennom sine porteføljeforetak er involvert i en rekke sektorer, som drift av 

pleiehjem for eldre, drift av rekonvalesens- og rehabiliteringshjem, tjenester knyttet til fast eiendom, produksjon av 

brettspill, produksjon av elektriske ladere og mange andre sektorer. 

– IK Investment Partners er et aktiv eierkapital-foretak som gjennom sine porteføljeforetak også er involvert i en rekke 

sektorer, som forretningsmessig tjenesteyting, næringsmidler og forbruksartikler, generell industri og helse.  

– Questel er en internasjonal leverandør av programvare og tjenester relatert til immaterialrett. Questel har 19 kontorer 

verden over og er først og fremst aktivt i USA, Europa (særlig Frankrike, Tyskland og Sverige) og Asia (hovedsakelig 

Japan). Frem til transaksjonen finner sted, er Questel kontrollert av IK Investment Partners alene.  

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 

27.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10045 – Eurazeo / IK Investment Partners / Questel 

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. 

2020/EØS/77/13 

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


Nr. 77/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10046 – Deutsche Telekom / SK Telecom / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Deutsche Telekom AG (”DT”, Tyskland) 

– SK Telecom Co., Ltd. (”SKT”, Sør-Korea) 

DT og SKT vil etablere et fullverdig fellesforetak i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4. Fellesforetaket vil 

drive med utvikling av radiofrekvensrepeaterteknologi og lisensiering av resulterende immaterialrettigheter til tredjeparter 

(repeaterselgere). 

Transaksjonen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DT: telekommunikasjonsforetak og leverandør av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (”IKT”) som tilbyr 

fastnett-/bredbånds-, mobilkommunikasjons-, internett- og IPTV-produkter, -tjenester og -løsninger til forbrukere og 

bedriftskunder. 

– SKT: telekommunikasjonsforetak som er aktivt innen IKT og utvikling av 5G-kommunikasjon og -teknologi. SKT er 

i siste instans kontrollert av SK Holdings Co., Ltd., morforetaket i et konsern som har virksomhet innen en rekke 

områder, blant annet kjemikalier, bygg og anlegg, energi, maskinteknikk, halvledere, telekommunikasjon og handel 

(”SK Group”). 

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 

26.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10046 – Deutsche Telekom / SK Telecom 

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. 

2020/EØS/77/14 

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


26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10051 – Allianz SE / TEF Infra / UGG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allianz SE (”Allianz”, Tyskland) 

– Telefónica Infra, S.L.U. (”TEF Infra”, Spania) 

– Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG (”UGG”, Tyskland) 

Allianz og TEF Infra overtar i fellesskap indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele UGG. UGG er i dag kontrollert av TEF Infra alene.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz er det overordnede morforetaket i Allianz-konsernet. Allianz-konsernet tilbyr et bredt spekter av forsikrings- 

og aktivaforvaltningsprodukter til både privat- og bedriftskunder i mer enn 70 land. 

– TEF Infra forvalter og genererer inntekter fra en portefølje av aktiva på vegne av Telefónica Group, med fokus på 

utvikling av og inntektsgenerering fra blant annet tårn, distribuerte antennesystemer, datasentre (herunder EDGE), og 

uutbygde fiber- og undervannskabelprosjekter. 

– UGG: utforming, utrulling, drift og markedsføring av fiber-til-hjemmet-nett (FTTH) i definerte landlige og 

halvlandlige områder i 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 403 av 

26.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10051 – Allianz SE / TEF Infra / UGG 

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. 

2020/EØS/77/15 
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Nr. 77/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.11.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10052 – Eni / UFG (Assets)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eni S.p.A. (”Eni”)  

– Visse virksomheter, aktiva og eierinteresser (”målforetaket”) som i dag tilhører Unión Fenosa Gas (”UFG”, Spania), 

et foretak som kontrolleres i fellesskap av Eni og Naturgy Energy Group S.A. (”Naturgy”)(2), inkludert 100 % av 

aksjene i UFG Comercializadora S.A. (”UFG Com”, Spania) og en kontrakt om chartring av et LNG-tankskip.(3)  

Eni overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en del av UFG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eni: globalt olje- og gasskonsern med virksomhet innen leting, produksjon, raffinering og salg samt elektrisitet og 

kjemi. 

– Målforetaket: levering av naturgass til detaljister, forhandlere, gasskraftverk og industrikunder i Spania samt LNG-

transport med fartøy. 

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(4). 

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 

26.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10052 – Eni / UFG (Assets) 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  Den planlagte foretakssammenslutningen er et resultat av Enis og Naturgys beslutning om å avvikle UFG-fellesforetaket og deretter 

omfordele UFGs virksomheter og aktiva. 

(3)  Eni vil også overta 50 % av aksjekapitalen i SEGAS (Egypt), et foretak som driver et LNG-anlegg i Egypt, fra UFG. Naturgy vil ikke ha 

noen eierinteresse i SEGAS.  

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

2020/EØS/77/16 

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


26.11.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 77/17 

 

 

2
6

.1
1

.2
0
2

0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 7

7
/1

7
 

Innledning av behandling 

(Sak M.9730 – FCA/PSA) 

Kommisjonen besluttet 17. juni 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 

den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 398 av 23.11.2020, s. 4. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9730 – FCA/PSA, per faks (+32 229 64301), per 

e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

 

  

(1)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2020/EØS/77/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.398.01.0004.01.ENG
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9559 – Telefónica / Prosegur / Prosegur Alarmas España) 

Kommisjonen besluttet 19. februar 2020 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 32020M9559. 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.9673 – Columbia Threadneedle Investments / Brittany Ferries / Condor) 

Kommisjonen besluttet 17. februar 2020 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 32020M9673. 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. 

2020/EØS/77/18 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9790 – Blackstone/KP1) 

Kommisjonen besluttet 27. juli 2020 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 32020M9790. 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.9882 – SAZKA Group / ÖBAG / Casinos Austria) 

Kommisjonen besluttet 16. november 2020 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 32020M9882. 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. 

2020/EØS/77/20 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9935 – Altor Fund Manager / Stena / Gunnebo) 

Kommisjonen besluttet 10. november 2020 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 32020M9935. 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.9967 – Kolhberg / Mubadala / Partners Group / Pioneer UK Midco 1) 

Kommisjonen besluttet 29. oktober 2020 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 32020M9967. 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. 

2020/EØS/77/22 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9975 – Warburg Pincus / Vista Equity Partners Management / Infoblox) 

Kommisjonen besluttet 9. november 2020 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 32020M9975. 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.9999 – BlackRock / Koninklijke Vopak / US Gulf) 

Kommisjonen besluttet 12. november 2020 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 32020M9999. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10000 – PreZero International / SUEZ Nordic) 

Kommisjonen besluttet 17. november 2020 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 32020M10000. 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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