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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10285 – UIR/Hines/Assets) 

Kommisjonen mottok 24. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) 

(”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Union Investment Real Estate GmbH (”UIR”, Tyskland), et datterselskap av DZ Bank AG 

– Hines Media Works Associate LLC (”Hines”, USA), som i siste instans er kontrollert av 

Jeffrey C. Hines 

– Faste eiendommer (”målaktivaene”, Tyskland) 

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– UIR: forvaltning av åpne eiendomsfond for private og institusjonelle investorer som 

innbefatter detaljhandels-, logistikk-, kontor- og hotelleiendommer samt, i mindre grad, 

boligeiendommer. UIR har tilstedeværelse i alle større tyske byer (Frankfurt, Düsseldorf, 

Hamburg, München) og i Østerrike, Polen, Nederland, Irland, Tyrkia, Singapore og USA.  

– Hines: amerikansk foretak innen investering i og utvikling og forvaltning av fast eiendom 

som investerer i alle typer eiendom og er aktivt over hele verden, inkludert i Nord- og Sør-

Amerika, Europa og Asia og Stillehavsregionen. 

– Målaktivaene: faste eiendommer beliggende i den østlige delen av München, Tyskland. 

Eiendommene inkluderer kontorbygninger og et garasjeanlegg over bakken. 

Partene underrettet 28. juni 2021 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

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

2021/EØS/46/01 



Nr. 46/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10232 – Brose/SITECH) 

1.  Kommisjonen mottok 23. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft (sammen med dets tilknyttede foretak, ”Brose”, Tyskland) 

– SITECH Sp. z o. o. (sammen med dets tilknyttede foretak, ”SITECH”, Polen), som tilhører konsernet Volkswagen 

AG (”VW”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brose: produsent av kjøretøykomponenter og mekatroniske systemer til kjøretøydører, setestrukturer (inkludert 

integrerte setekomponenter), elektriske motorer og elektronikk, inkludert styring, bremsing, gir og motorkjøling. 

– SITECH: produsent av komplette kjøretøyseter, setestrukturer i metall og setestrukturkomponenter. 

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 262 av 

5.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10232 – Brose/SITECH 

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/46/02 

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

(Sak M.10235 – CVC / MeGa Grundbesitz) 

1.  Kommisjonen mottok 29. juni 2021 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) 

– GABLE Holding GmbH (”GABLE”, Tyskland)  

– MeGa Grundbesitz GmbH (”MeGa”, Tyskland)  

CVC overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GABLE og MeGa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC med datterforetak: forvaltning av investeringsfond og -plattformer. CVC overtok nylig STARK Group A/S, som 

driver virksomhet innen detaljsalg og distribusjon av hovedsakelig tunge byggematerialer i Tyskland og de nordiske 

landene. 

– GABLE og MeGa: detaljdistribusjon av byggematerialer 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.  

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 266 av 

6.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10235 – CVC / MeGa Grundbesitz 

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/46/03 

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

(Sak M.10243 – HanseWerk / EDF / IPP / EARH / Hypion JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HanseWerk AG (”HAW”, Tyskland), kontrollert av E.ON SE (Tyskland) 

– EDF Deutschland GmbH (Tyskland), et datterselskap av EDF S.A. (”EDF”, Frankrike) 

– IPP Projects GmbH (”IPP”, Tyskland), et datterselskap av Possel & Koselowske Holding GmbH (Tyskland), som er 

en del av IPP Group (Tyskland) 

– Entwicklungsagentur Region Heide AöR (”EARH”, Tyskland) 

– Hypion GmbH (”Hypion”, Tyskland) 

HAW, EDF, IPP og EARH overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Hypion. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HAW driver forsyningsnett for elektrisitet, gass og varme og tilbyr energiløsninger med fokus på nettdrift og 

desentralisert energiproduksjon i Nord-Tyskland.  

– EDF driver virksomhet innen produksjon, engrossalg og forsyning av og handel med elektrisk kraft og er dessuten 

aktiv i markedene for gass- og energitjenester, bygging, drift og vedlikehold av elektriske anlegg og kraftnett og 

levering av tjenester knyttet til avfallshåndtering og energi. 

– IPP er del av et konsern som er aktivt innen planlegging, rådgivning, utforming, vurdering, byggeledelse og 

prosjektkoordinering relatert til ulike miljøvernaspekter ved bygg og anlegg og prosessteknikk. 

– EARH er en institusjon stiftet etter tysk offentlig rett av byen Heide i Nord-Tyskland og elleve nærliggende 

kommuner som har til formål å utvikle og gjennomføre konsepter knyttet til boligutbygging, økonomi og handel 

(herunder skaping av arbeidsplasser i sektoren for fornybar energi), detaljhandel, kollektivtransport, skoledrift, sosial 

infrastruktur, landskap og rekreasjon. 

– Hypion: utvikling og salg av prosjekter på området grønt hydrogen og andre industrigasser produsert fra grønt 

hydrogen i Nord-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 266 av 

6.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10243 – HanseWerk / EDF / IPP / EARH / Hypion 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/46/04 

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

(Sak M.10255 – Triton / Bergman Clinics) 

1.  Kommisjonen mottok 28. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Triton Group (”Triton”, Jersey)  

– Bergman Healthcare Clinics B.V. (”Bergman Clinics”, Nederland) 

Triton overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Bergman Clinics. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Triton: aktivt eierfond som primært investerer i mellomstore foretak med hovedkontor i Sentral- og Nord-Europa, 

med særlig fokus på fire hovedsektorer: forretningsmessig tjenesteyting, industri, forbrukersektoren og helsesektoren. 

Et av Tritons porteføljeforetak, Aleris Group AB, er aktivt innen levering av øyehelsetjenester i både Sverige og 

Norge. 

– Bergman Clinics: Klinikker i Nederland, Sverige, Danmark, Norge og Tyskland som tilbyr planlagte medisinske 

tjenester innen ortopedisk kirurgi, øyehelse, gynekologi, estetisk medisin, kardiologi, gastroenterologi, dermatologi 

og vaskulær medisin. Et av Bergman Clinics' porteføljeforetak, Memira AB, er aktivt innen levering av 

øyehelsetjenester i de nordiske landene. 

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 262 av 

5.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10255 – Triton / Bergman Clinics 

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/46/05 

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

(Sak M.10268 – SYNNEX / Tech Data) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SYNNEX Corporation (”SYNNEX”, USA) 

– Tech Data Corporation (”Tech Data”, USA) 

SYNNEX overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Tech Data. 

Sammenslutningen gjennomføres ved ombytting av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SYNNEX: levering av teknologiprodukter og løsninger for IT-systemer til videreforhandlere og forbrukere utenfor 

EU samt omfattende logistikk-, distribusjons-, systemdesign- og integrasjonstjenester til teknologiindustrien. I EØS(2) 

er SYNNEX bare aktivt innen utvikling og salg av spesiallagde servere og lagringsløsninger for datasenterbrukere.  

– Tech Data: engrosdistribusjon av teknologiprodukter og -løsninger til videreforhandlere 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(3). 

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 269 av 

7.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10268 – SYNNEX / Tech Data 

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)  Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

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

2021/EØS/46/06 

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

(Sak M.10271 – Lixil/Schüco/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lixil Corporation (”Lixil”, Japan) 

– Schüco International KG (”Schüco”, Tyskland), som tilhører konsernet Otto Fuchs Beteiligungen KG (”Otto Fuchs”, 

Tyskland) 

– Schueco Japan K.K. (”JV”, Japan), et eksisterende foretak som i dag kontrolleres av Schüco alene, og som skal 

omdannes til et fellesforetak. 

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

nr. 4 over Schueco Japan K.K. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lixil: produksjon av byggematerialer og boligutstyr. 

– Schüco: utvikling og salg av systemløsninger laget av aluminium, stål og uPVC til klimaskjermer. 

– Schueco Japan K.K.: utforming og salg av aluminiumsystemer, produkter og tjenester til byggenæringen i Japan. 

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 272 av 

8.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10271 – Lixil/Schüco/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/46/07 

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


Nr. 46/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10286 – BNPPF / bpost bank) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (”BNPPF”, Belgia) 

– bpost bank N.V. / bpost banque S.A. (”bpost bank”, Belgia), som kontrolleres i fellesskap av BNPPF og bpost S.A. 

(”bpost”, Belgia) 

BNPPF overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele bpost bank. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. Begge foretakene leverer banktjenester til en rekke forskjellige kundegrupper (inkludert privatpersoner og bedriftskunder). 

I tillegg distribuerer de livsforsikringsprodukter til kundene sine. 

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 269 av 

7.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10286 – BNPPF / bpost bank 

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/46/08 
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8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10305 – CDPQ/DWS/Ermewa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. juni 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)  

– DWS Alternatives Global Limited (”DWS”, Storbritannia), som i siste instans er kontrollert av Deutsche Bank AG 

(”DB”, Tyskland) 

– Ermewa Holding SAS (”Ermewa”, Frankrike), som tilhører SNCF-konsernet (Frankrike)  

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

Ermewa.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

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

pensjons- og forsikringsordninger. CDPQ investerer disse midlene i de største finansmarkedene, aktiv eierkapital, 

verdipapirer med fast avkastning, infrastruktur og fast eiendom.  

– DWS: kapitalforvaltningsselskap med en bred investeringsportefølje som inkluderer investeringer i 

infrastruktureiendeler i Europa.  

– Ermewa: konsern som er aktivt innen forvaltning av transporteiendeler og nærmere bestemt innen leasing av 

godsvogner i Europa og leasing av tankcontainere globalt, inkludert i Europa. Ermewa eier fem verksteder i Frankrike 

og tre verksteder i Tyskland som leverer tjenester knyttet til vedlikehold, bygging og reparasjon av godsvogner. 

Ermewa er også aktivt innen vedlikehold, reparasjon og lagring av tankcontainere og tanktrailere via et datterselskap i 

Nederland.  

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 262 av 

5.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10305 – CDPQ/DWS/Ermewa 

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/46/09 
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Nr. 46/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10313 – CVC/CDPQ/WAVS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. juni 2021 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)  

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

– Vision 7 International Inc. (”Vision 7”, Canada), We Are Very Social Ltd. (”WAVS”, Storbritannia), Fuse Project 

LLC (”Fuse Project”, USA) og Metta Communications Ltd. (”Metta”, Hongkong) (samlet kalt ”målforetakene”), som 

i siste instans er eid av Blue Focus Intelligent Communications Group C. Ltd.(2) (”BFICG”, Kina) 

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

målforetakene som helhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC og/eller dets datterforetak forvalter investeringsfond og -plattformer. 

– CDPQ er en langsiktig institusjonell investor som forvalter midler hovedsakelig for offentlige og halvoffentlige 

pensjons- og forsikringsordninger i Québec. CDPQ investerer disse midlene globalt i de største finansmarkedene, 

aktiv eierkapital, infrastruktur og fast eiendom.  

– Målforetakene er en gruppe foretak som er aktive innen levering av markedsførings- og kommunikasjonstjenester og 

mediekjøpstjenester. Av disse er særlig WAVS aktivt i Europa som en leverandør av tjenester relatert til 

merkevarestrategier og strategier for sosiale medier. 

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(3). 

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 266 av 

6.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10313 – CVC/CDPQ/WAVS 

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)  Målforetakene er i dag heleid av følgende datterselskaper av BFICG: Vision 7 er eid av Blue Valor Limited (”BV”); WAVS og Metta er 

eid av Blue Focus International Limited (”BFI” og, sammen med BV, ”selgerne”); Fuse Project er eid av Blue Focus Communication 

Group of America, Inc. (”BFCGOA”). 

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

2021/EØS/46/10 

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


8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10321 – DSV/Agility) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DSV Panalpina A/S (”DSV”, Danmark) 

– Agility Logistics International B.V. (Nederland) og Agility International GIL Holdings I Limited (De forente arabiske 

emirater) (samlet kalt ”GIL”), som tilhører Agility Public Warehousing Company K.S.C.P (”Agility”, Kuwait) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DSV leverer og forvalter forsyningskjedeløsninger, herunder spedisjons- og kontraktlogistikktjenester. DSVs 

tjenesteportefølje er organisert i tre virksomhetsområder: i) luft og sjø, ii) vei og iii) løsninger (logistikktjenester, 

inkludert lagring). DSV er aktivt i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Stillehavsområdet, Midtøsten og Afrika.  

– GIL tilbyr en portefølje av logistikktjenester som inkluderer spedisjonstjenester med fly, til sjøs og på vei og 

kontraktlogistikk, med fokus på framvoksende markeder. GIL er aktivt i Asia og Stillehavsregionen, Midtøsten og 

Afrika, Europa og Nord- og Sør-Amerika.  

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

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

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 262 av 

5.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10321 – DSV/Agility 

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/46/11 

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


Nr. 46/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10324 – Bain Capital / Valeo) 

1.  Kommisjonen mottok 18. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors, LLC (”Bain Capital”, USA)  

– Valeo Foods Group Limited (”Valeo”, Irland) 

Bain Capital overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Valeo.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: aktivt eierfond. 

– Valeo: produksjon av næringsmiddelprodukter. 

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 266 av 

6.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10324 – Bain Capital / Valeo  

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/46/12 
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8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10331 – Caisse des dépôts / Bain Capital / Digital Aftermarket) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Europakommisjonen mottok 1. juli 2021 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 consignations (Frankrike) 

– Bain Capital LLC (”Bain Capital”, USA)  

– Digital Aftermarket SAS (”Digital Aftermarket”, Frankrike), som kontrolleres av Bain Capital gjennom 

Autodistribution SAS (”Autodistribution”, Frankrike)  

Caisse des Dépôts et Consignations og Bain Capital overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Digital Aftermarket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Caisse des dépôts et consignations: offentlig institusjon som driver allmennyttig virksomhet til støtte for statens 

offentlige politikk, og som er aktiv innen forvaltning av private fond. Gjennom sine datterselskaper er den også aktiv 

på områdene energi og miljø, fast eiendom, investering og tjenester.  

– Bain Capital: kapitalforvaltnings- og finanstjenesteselskap. Gjennom sitt datterselskap Autodistribution er Bain 

Capital aktivt innen distribusjon av reservedeler til lette kjøretøyer og tunge lastebiler i Europa og innen tjenester 

knyttet til reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer av ulike merker.  

– Digital Aftermarket: selskap som er spesialisert innen levering av nettbaserte formidlingstjenester for søk knyttet til 

reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer.  

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 272 av 

8.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10331 – Caisse des dépôts et consignations / Bain Capital / Digital Aftermarket  

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/46/13 

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


Nr. 46/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10342 – Leonard Green & Partners / Goldman Sachs Group /  

AEA Investors / Visual Comfort) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Leonard Green & Partners, L.P. (”LGP”, USA) 

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

– AEA Investors LP (”AEA”, USA), som i siste instans er kontrollert av John Garcia og Brian Hoesterey i fellesskap 

– Visual Comfort & Co (”Visual Comfort”, USA), kontrollert av AEA 

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

nr. 4 over Visual Comfort. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LGP: investering i foretak som leverer tjenester, herunder forbruker-, forretnings- og helsetjenester, i tillegg til 

detaljhandels-, distribusjons- og industriforetak. 

– GS: global investeringsbankvirksomhet og verdipapir- og investeringsforvaltning. 

– AEA: identifisering av muligheter for private fond, strukturering av investeringstransaksjoner gjennom 

investeringsinstrumenter og disponering av slike investeringer for å skape avkastning for investorer i foretakets 

private fond. 

– Visual Comfort: levering av dekorative og funksjonelle belysningsprodukter. Selskapet selger forskjellige typer 

dekorativ belysning (under merkene Visual Comfort, Tech Lighting og Generation Lighting), dekorative vifter (under 

merket Monte Carlo) og vifter med integrert belysning. 

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 262 av 

5.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10342 – Leonard Green & Partners / Goldman Sachs Group / AEA Investors / Visual Comfort 

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/46/14 

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


8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10345 – Equistone Partners Europe / CVG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Europakommisjonen mottok 28. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Equistone Partners Europe SAS (”Equistone Partners Europe”, Frankrike) 

– CVG SAS (”CVG”, Frankrike) med datterforetak 

Equistone Partners Europe overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

CVG med datterforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Equistone Partners Europe: forvaltning av profesjonelle aktive eierfond. 

– CVG: salg av barneprodukter (klær, sko, produkter til hjemmet, barnepleieprodukter og leker) under merket 

Vertbaudet. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 274 av 

9.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10345 – Equistone Partners Europe / CVG 

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/46/15 

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


Nr. 46/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10346 – ICG/Circet) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Intermediate Capital Group plc (”ICG”, Storbritannia)  

– Circet Odyssée SAS (”Circet”, Frankrike)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ICG: verdipapirforetak som er aktivt innen strukturering og levering av mesaninfinansiering, høyrisikolån og 

egenkapitalinvesteringer i ulike selskaper i Europa, Asia og Stillehavsregionen og USA.  

– Circet: fransk leverandør av nettverksinfrastrukturtjenester som er aktiv utelukkende i telekommunikasjonssektoren. 

Circet tilbyr et komplett utvalg av tjenester som spenner fra utforming, konstruksjon og installasjon til vedlikehold av 

telekommunikasjonsnettverk.  

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 272 av 

8.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10346 – ICG/Circet 

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/46/16 

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


8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/17 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10348 – Global Payments / Erste Group / PAYONE Businesses) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Payments Inc. (”Global Payments”, USA) 

– Erste Group Bank AG (”Erste Group”, Østerrike) 

– Den østerrikske virksomheten innen innløsing av betalingstransaksjoner og levering og administrasjon av 

betalingsterminaler (”PAYONE Austrian Divestment Business”) til Ingenico Group S.A. (”Ingenico”, Frankrike), 

som tilhører Worldline S.A. (”Worldline”, Frankrike) 

Global Payments og Erste Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over PAYONE Austrian Divestment Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Global Payments: finanstjenesteselskap som leverer ulike betalingsløsninger til butikker, utstedere, foretak og 

forbrukere over hele verden. 

– Erste Holding: østerriksk finanstjenestekonsern som tilbyr banktjenester og finansielle tjenester i Sentral- og Øst-

Europa. 

– PAYONE Austrian Divestment Business: levering av tjenester knyttet til innløsing av betalingstransaksjoner og 

levering og administrasjon av betalingsterminaler i Østerrike. 

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 269 av 

7.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10348 – Global Payments / Erste Group / PAYONE Businesses 

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/46/17 

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


Nr. 46/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10351 – BDT Capital Partners / Culligan Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BDT Capital Partners, LLC (”BDT”, USA)  

– Culligan Group, som i dag er kontrollert av Advent International Corporation (“Advent”, USA) alene og driver 

virksomhet via AI Aqua (Luxembourg) S.a.r.l. og dettes datterselskaper 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BDT: investeringsbank som er spesialisert innen investeringer i familieeide og grunnleggerledede virksomheter. BDT 

har for tiden 18 kontrollerte porteføljeforetak som er aktive globalt. 

– Culligan Group: internasjonal leverandør av vannbehandlingsløsninger som er aktiv innen utvikling og distribusjon 

av vannbehandlingsprodukter for husholdninger, bedrifter og industrianlegg samt bærbare vannbehandlingsløsninger. 

Foretaket er spesialisert innen levering av av et bredt spekter av vannbehandlingsprodukter, inkludert bløtgjørings- og 

filtreringsystemer, vannkjølere, systemer for omvendt osmose, avsalting og avionisering og membranløsninger.  

I tillegg tilbyr det testing av vannkvaliteten i hjemmet, utformings- og installasjonstjenester, vannanalyse på stedet, 

kommersielt utstyr og kommersielle tjenester. 

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 266 av 

6.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10351 – BDT Capital Partners / Culligan 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. 

2021/EØS/46/18 

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


8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/19 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10354 – Macquarie / Beauparc Utilities) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie European Infrastructure Fund 6 ScSp (”MEIF 6”, Luxembourg), forvaltet av Macquarie Infrastructure and 

Real Assets (Europe) Limited (”MIRA”, Storbritannia), et datterforetak av Macquarie Group Limited (”Macquarie”, 

Australia) 

– Beauparc Utilities Holdings Limited (”Beauparc Utilities”, Irland) 

Macquarie overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Beauparc Utilities. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: leverandør av banktjenester og finansielle tjenester samt rådgivnings-, investerings- og fondsforvaltnings-

tjenester over hele verden. 

– Beauparc Utilities: innsamling, sortering/bearbeiding og behandling av ikke-farlig avfall i Irland, Storbritannia og 

Nederland samt produksjon og engros-/detaljforsyning av elektrisk kraft og detaljforsyning av gass i Irland. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 266 av 

6.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10354 – Macquarie / Beauparc Utilities 

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/46/19 

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


Nr. 46/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10373 – Primonial/Samsung/Target) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Primonial Real Estate Investment Management, som tilhører Primonial Group (”Primonial”, Frankrike)  

– Samsung SRA Asset Management, som tilhører Samsung Group (”Samsung”, Sør-Korea)  

– SCI TS Influence (”målforetaket”, Frankrike) 

Primonial og Samsung overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

målforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Primonial: eiendomsinvesteringskonsern som hovedsakelig er aktivt i Frankrike. Primonial kontrolleres i fellesskap 

av Bridgepoint Group (Storbritannia) og Latour Capital Management SAS (Frankrike), som begge er uavhengige 

aktive eierfond. 

– Samsung: konglomerat som er aktivt globalt innen et stort antall bransjer, inkludert elektronikk, skipsbygging, 

maskinteknikk og forsikring.  

– Målforetaket: eiendomsselskap som i dag er kontrollert av Tishman Speyer Group (USA), og som eier en enkelt 

bygning (kalt ”Influence”) beliggende i Saint-Ouen, 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 262 av 

5.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10373 – Primonial/Samsung/Target 

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/46/20 
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8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/21 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9926 – ADI/Maxim) 

Kommisjonen besluttet 31. 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 32021M9926. 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.10171 – INEOS / Daimler / Mercedes-Benz Grand Prix) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 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 32021M10171. 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/46/21 
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Nr. 46/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10202 – EQT/Investindustrial/JV) 

Kommisjonen besluttet 16. juni 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 32021M10202. 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.10211 – L Catterton / Birkenstock) 

Kommisjonen besluttet 22. april 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 32021M10211. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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8.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 46/23 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10282 – ICG / Infra Group) 

Kommisjonen besluttet 18. juni 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 32021M10282. 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.10289 – PSP / Aviva / 10 Station Road) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 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 32021M10289. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 46/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.7.2021 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10297 – CDPQ/OTPP/Ohio) 

Kommisjonen besluttet 18. juni 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 32021M10297. 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.10298 – Colony Capital / Platinum Spring / EdgePoint) 

Kommisjonen besluttet 23. juni 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 32021M10298. EUR-Lex gir 

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

(Sak M.10352 – CNP / UniCredit / Aviva Life / Aviva S.p.A.) 

Kommisjonen besluttet 28. juni 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 32021M10352. EUR-Lex gir 

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