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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10147 – Mitsui & Co / Mitsui Chemicals / Honshu Chemical Industry) 

1.  Kommisjonen mottok 30. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsui & Co., Ltd. (”Mitsui Bussan”, Japan) 

– Mitsui Chemicals, Inc. (”Mitsui Chemicals”, Japan) 

– Honshu Chemical Industry Co., Ltd. (”Honshu Chemical”, Japan) 

Mitsui Bussan og Mitsui Chemicals overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over hele Honshu Chemical. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsui Bussan: global handelsorganisasjon som er aktiv innen flere sektorer, herunder: i) jern- og stålprodukter, ii) 

mineraler og metallressurser, iii) energi, iv) maskiner og infrastruktur, v) kjemiske produkter, vi) livsstil og vii) 

innovasjon og bedriftsutvikling. Mitsui Bussan har hovedkontor i Tokyo, Japan, og er notert på børsen i Tokyo. 

– Mitsui Chemicals: selskap som er aktivt innen produksjon og salg av kjemiske produkter over hele verden. De 

viktigste virksomhetsområdene er: i) mobilitetsprodukter, ii) helseprodukter, iii) næringsmidler og emballasje-

produkter og iv) basisprodukter. Mitsui Chemicals har hovedkontor i Tokyo, Japan, og er notert på børsen i Tokyo. 

– Honshu Chemical: selskap som er aktivt innen produksjon og salg av kjemiske produkter. Hovedvirksomhetene er 

produksjon og salg av: i) 4,4’-bifenol, ii) kresolderivater, iii) elektroniske materialer og iv) spesielle bisfenoler. 

Honshu Chemical har hovedkontor i Tokyo, Japan, og er notert på børsen i Tokyo. 

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 120 av 

8.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10147 – Mitsui & Co / Mitsui Chemicals / Honshu Chemical Industry 

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”). 

2021/EØS/25/01 

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

(Sak M.10210 – KKR/Telefónica/Infraco) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Telefónica, SA (”Telefónica”, Spania) 

– Infraco S.p.A. (”Infraco”, Chile) 

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

nr. 4 over hele Infraco. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt verdipapirforetak som forvalter en rekke alternative aktivatyper, inkludert aktiv eierkapital, energi, 

infrastruktur, fast eiendom og kreditt, med strategiske partnere som forvalter hedgefond, og som tilbyr et bredt 

spekter av investeringsforvaltningstjenester til fondsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket, 

foretakets porteføljeselskaper og tredjeparter. 

– Telefónica: globalt telekommunikasjonsselskap med hovedkontor i Madrid, Spania, som er operatør for 

fasttelefoninett og mobilnett og tilbyr mobiltelefoni-, fasttelefoni-, internett- og fjernsynstjenester under en rekke 

merkenavn, inkludert Movistar, O2 og Vivo. Telefónica er notert på børsene i Madrid, New York og Lima. 

– Infraco: selskap med hovedkontor i Chile som ble stiftet i januar 2020 av Telefónica Chile S.A., et selskap i 

Telefónica-konsernet, for å fungere som operatør for Telefónica Chile S.A. sitt fibernett i Chile. Infracos virksomhet 

vil nærmere bestemt bestå i å bygge ut, drifte og markedsføre fiberoptisk nettverksinfrastruktur for levering av 

telekommunikasjonstjenester i grossistleddet i Chile. Infraco vil utelukkende drive virksomhet i Chile og har ingen 

intensjon om å tre inn på markedet i EØS. 

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 120 av 

8.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10210 – KKR/Telefónica/Infraco 

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. 

2021/EØS/25/02 

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

(Sak M.10211 – L Catterton / Birkenstock) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– L Catterton (USA) 

– Birkenstock (Tyskland) 

L Catterton overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Birkenstock. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– L Catterton er et aktivt eierfond som har porteføljeforetak med virksomhet innen detaljhandel, restaurantdrift, 

næringsmidler, forbrukertjenester og forbruksvarer, herunder produksjon og salg av sengeutstyr, klær og tilbehør, 

kosmetikk og parfyme. 

– Birkenstock er et tysk selskap som hovedsakelig er aktivt innen levering av sandaler og andre typer sko av merket 

Birkenstock. 

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 117 av 

6.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10211 – L Catterton / Birkenstock 

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. 

2021/EØS/25/03 

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

(Sak M.10214 – Clearlake / TA Associates / Precisely) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clearlake Capital Group, L.P. (”Clearlake”, USA) 

– TA Associates Management, L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Starfish Parent, L.P., som driver virksomhet under merkenavnet Precisely (”Precisely”, USA) og er kontrollert av 

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

Clearlake og TA Associates overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Precisely. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Clearlake: aktivt eierfond med porteføljeforetak som er aktive innen programvare og teknologibaserte tjenester, 

energi og industri samt forbruksvarer og forbrukertjenester. 

– TA Associates: aktivt eierfond med porteføljeforetak som er aktive i utvalgte bransjer, herunder forretningsmessig 

tjenesteyting, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– Precisely: leverandør av dataintegritetsprogramvare, særlig dataintegrasjons- og datakvalitetsverktøyer, og løsninger 

for kundeengasjement. 

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 118 av 

7.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10214 – Clearlake / TA Associates / Precisely 

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. 

2021/EØS/25/04 

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

(Sak M.10222 – CDPQ / Telefónica / FiBrasil JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. mars 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Caisse de dépôt et placement du Québec (”CDPQ”, Canada) 

– Telefónica S.A. (”Telefónica”, Spania) 

– FiBrasil Infraestrutura e Fibra Ótica SA (”FiBrasil”, Brasil) 

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

3 nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket FiBrasil. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDPQ: langsiktig institusjonell investor som forvalter midler hovedsakelig for offentlige og halvoffentlige pensjons- 

og forsikringsordninger. CDPQ investerer disse midlene globalt i store finansmarkeder, aktiv eierkapital, infrastruktur 

og fast eiendom. 

– Telefónica: morselskapet i Telefónica-konsernet, et internasjonalt konsern som er aktivt innen telekommuni-

kasjonssektoren og tilbyr kommunikasjons-, informasjons- og underholdningsløsninger i flere EU-medlemsstater 

(Spania og Tyskland), Storbritannia og flere latinamerikanske land. 

– FiBrasil: fellesforetak som skal bygge ut, utvikle og drive et nøytralt og uavhengig fibernett for grossisttilgang i 

Brasil. FiBrasil skal bygge ut og drive fibernett i utvalgte mellomstore byer i Brasil og tilby grossisttilgang til fiber-

til-hjemmet-nett til alle leverandører av telekommunikasjonstjenester. 

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 117 av 

6.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10222 – CDPQ / Telefónica / FiBrasil 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. 

2021/EØS/25/05 

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

(Sak M.10043 – CDC/PBB/Capveriant) 

Kommisjonen besluttet 26. mars 2021 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 32021M10043. 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.10119 – Deme Concessions / CDC / Région Occitanie / Port-La Nouvelle) 

Kommisjonen besluttet 29. mars 2021 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 32021M10119. 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. 

2021/EØS/25/06 

2021/EØS/25/07 

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