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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10288 – DH13 / RFR IMMO4 / Bürogebäude) 

Kommisjonen mottok 3. juni 2021 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

Partene underrettet 25. juni 2021 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1)  EUT C 226 av 14.6.2021, s. 7. 

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

2021/EØS/48/01 



Nr. 48/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.7.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10102 – VIG / AEGON CEE) 

1.  Kommisjonen mottok 15. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (”VIG”, Østerrike) 

– AEGON Hungary Holding B.V., AEGON Hungary Holding II B.V., AEGON Poland/Romania Holding B.V. og 

AEGON Turkey Holding B.V. (samlet kalt ”AEGON CEE”) 

VIG overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele AEGON CEE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VIG er holdingforetaket til Vienna Insurance Group, et internasjonalt forsikringskonsern med hovedkontor i Wien, 

Østerrike. VIG driver virksomheten sin gjennom datterforetak og filialer i 30 land og tilbyr hovedsakelig livs- og 

skadeforsikringstjenester. 

– AEGON CEE omfatter de ungarske, polske, rumenske og tyrkiske virksomhetene til Aegon N.V. (Nederland). Aegon 

CEE driver virksomhet innen livs- og skadeforsikring, pensjonsfond, kapitalforvaltning og tilknyttede 

tilleggstjenester. 

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 293 av 

23.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10102 – VIG / AEGON CEE 

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/48/02 

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


22.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10169 – EPLI/SŽ/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 12. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP Logistics International, a.s. (”EPLI”, Tsjekkia), kontrollert av ENERGETICKÝ A PRŮMYSLOVÝ HOLDING, 

a.s. (”EPH”, Tsjekkia) 

– SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. (”SŽ”, Slovenia) 

– JV (Slovenia) 

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

over JV.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPLI (gjennom EP CARGO CZ, EP CARGO PL, RML og Locan) tilbyr godstransporttjenester med jernbane i 

Tsjekkia, Tyskland, Polen, Ungarn og Slovakia samt spedisjonstjenester i Østerrike, Tsjekkia, Tyskland, Polen og 

Slovakia (gjennom EP Cargo CZ, EP Cargo PL, EP Cargo DE, Spedica og EP Intermodal).  

– SŽ er den slovenske statseide leverandøren av godstransport, spedisjonstjenester og passasjertransport med jernbane. 

Selskaper i SŽ-konsernet fungerer blant annet også som forvalter av jernbaneinfrastruktur i Slovenia og som 

leverandør av drifts-, inspeksjons- og vedlikeholdstjenester for skinnegående kjøretøyer. 

– JV: holdingforetaket for SŽ-Tovorni promet, d.o.o. (”SŽ-TP”, Slovenia) og FERSPED, d.o.o. (”Fersped”, Slovenia), 

som i dag er heleid av SŽ. SŽ-TP tilbyr konvensjonell og intermodal godstransport med jernbane og visse 

logistikktjenester relatert til jernbanetransport hovedsakelig i Slovenia og i mindre utstrekning i Østerrike og Kroatia. 

Fersped tilbyr spedisjonstjenester i Slovenia. 

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 290 av 

20.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10169 – EPLI/SŽ/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”). 

2021/EØS/48/03 

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


Nr. 48/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.7.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10284 – KPS / Crown European Tinplate) 

1.  Kommisjonen mottok 15. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KPS Capital Partners, LP (”KPS”, USA) 

– Virksomhet innen næringsmiddel- og aerosolemballasje og salgsfremmende emballasje i Europa, Midtøsten og Afrika 

(”Crown European Tinplate”), kontrollert av Crown Holdings, Inc. (USA)  

KPS overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Crown European Tinplate. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KPS: aktivt eierfond med investeringer innen en rekke sektorer, herunder basisprodukter, forbrukermerkevarer, helse- 

og luksusprodukter, kjøretøydeler, kapitalutstyr og generell produksjon. KPS overtok nylig Hydro Rolling, et selskap 

som driver virksomhet innen produksjon og levering av flatvalsede aluminiumsprodukter, inkludert aluminiumsplater 

til hermetikk- og drikkebokser. 

– Crown European Tinplate: aktivt innen utforming, produksjon og salg av emballasjeprodukter til forbruksvarer, 

inkludert følgende: aerosolbokser og lokk, hermetikk- og drikkebokser og lokk, lukninger i metall og salgsfremmende 

emballasje. 

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 292 av 

22.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10284 – KPS / Crown European Tinplate 

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/48/04 

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


22.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10296 – EPCG / ECMI / Eroski S. Coop / Supratuc2020) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP Corporate Group, a.s. (”EPCG”, Tsjekkia), kontrollert av Daniel Křetínský alene 

– E-Commerce and Media Investments, a.s. (”ECMI”, Tsjekkia), kontrollert av Patrik Tkáč alene 

– Supratuc2020, S.L. (Spania), i dag kontrollert av Eroski, S. Coop (”Eroski”, Spania) alene 

EPCG, ECMI og Eroski overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Supratuc2020, S.L. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPCG: holdingforetak for investeringer hovedsakelig innen energi, infrastruktur og media. EPCGs eier i siste instans 

er en av de ledende investorene innen blant annet sektoren for distribusjon av næringsmidler i Europa. 

– ECMI: holdingforetak for investeringer hovedsakelig innen media og innen e-handelssektoren. 

– Eroski: forbrukersamvirke som er et distribusjonsforetak, en forbrukerorganisasjon og et samvirkeprosjekt, og som er 

aktivt innen detaljhandel med dagligvarer. 

– Supratuc2020, S.L.: spansk holdingforetak som eier 100 % av to foretak som er aktive innen detaljhandel med 

dagligvarer i Spania: Caprabo og Cecosa. 

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 291 av 

21.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10296 – EPCG / ECMI / Eroski S.Coop / Supratuc2020 

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/48/05 

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


Nr. 48/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.7.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10326 – Allianz Holding / Santander / Aviva Companies /  

Santander Aviva Companies) 

1.  Kommisjonen mottok 14. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allianz Holding eins GmbH (”Allianz”, Østerrike), som tilhører Allianz Group kontrollert av Allianz SE (Tyskland)  

– Santander Bank Polska S.A. (”Santander”, Polen), som tilhører Santander Group kontrollert av Banco Santander, S.A. 

(Spania) 

– Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. (”Aviva Life”, Polen), Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 

S.A. (”Aviva GI”, Polen) og Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (”Aviva 

Investors”, Polen) (samlet kalt ”Aviva Companies”), som i dag er kontrollert av Aviva International Holdings Ltd 

(”Aviva”, Storbritannia) alene 

– Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. (”Santander Aviva Life”, Polen) og Santander Aviva 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (”Santander Aviva GI”, Polen) (samlet kalt ”Santander Aviva Companies”), som i 

dag er kontrollert av Aviva og Santander i fellesskap 

Allianz overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Aviva Companies, og 

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

3 nr. 4 over Santander Aviva Companies. De to transaksjonene er innbyrdes avhengige og utgjør en enkelt 

foretakssammenslutning som utgjør overtakelsen av kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz er et holdingforetak stiftet etter østerriksk rett. Allianz er en del av Allianz Group, som leverer finansielle 

tjenester, hovedsakelig innen livs- og skadeforsikring og kapitalforvaltning, i over 70 land og særlig i Europa. 

– Santander leverer et komplett utvalg av banktjenester i Polen til privatkunder, små og mellomstore bedrifter og store 

selskaper. Santander er en del av Santander Group, som er et internasjonalt bank- og finanskonsern. 

– Aviva Companies tilbyr livs- og skadeforsikring, kapitalforvaltning og pensjonsprodukter i Polen og livsforsikring og 

pensjonsprodukter i Litauen. 

– Santander Aviva Companies tilbyr livs- og skadeforsikring i Polen. 

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 291 av 

21.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10326 – Allianz Holding / Santander / Aviva Companies / Santander Aviva Companies 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2021/EØS/48/06 

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


22.7.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10359 – Carsales Holdings / Goldman Sachs / Eurazeo / Open Road) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Carsales Holdings US, LLC (USA), kontrollert av carsales.com Limited (”Carsales”, Australia) 

– The Goldman Sachs Group (”Goldman Sachs”, USA) 

– Eurazeo SE (”Eurazeo”, Frankrike) 

– Open Road Parent, LLC (”Open Road”, USA) 

Carsales, Goldman Sachs og Eurazeo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Open Road. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carsales: tilbyder av nettbaserte annonsetjenester for biler, motorsykler og båter som er basert i Australia og har 

virksomhet i hele Asia og Stillehavsområdet. 

– Goldman Sachs: levering av globale investeringsbank-, verdipapir- og investeringsforvaltningtjenester til selskaper, 

finansinstitusjoner, offentlige myndigheter og private investorer. 

– Eurazeo: globalt investeringskonsern med en diversifisert portefølje og fokus på tre aktivaklasser: aktiv eierkapital, 

privat gjeld og fast eiendom. 

– Open Road, gjennom datterforetaket Trader Interactive, LLC (USA): nettbaserte markedsplasser og tilknyttede 

digitale markedsføringsløsninger i USA for salg av kjøretøyer og utstyr. 

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 292 av 

22.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10359 – Carsales Holdings / Goldman Sachs / Eurazeo / Open Road 

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/48/07 

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

(Sak M.10362 – KKR/CD&R/Cloudera) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. juli 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) 

– Clayton, Dubilier & Rice, Fund XI, L.P. (”CD&R”, USA) 

– Cloudera, Inc. (”Cloudera”, USA) 

KKR og CD&R overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Cloudera. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva og kapitalmarkeds- og forsikrings-

løsninger. 

– CD&R: foretak for investering i aktiv eierkapital som tar initiativ til, strukturerer og opptrer som ledende egen-

kapitalinvestor i ledelsesoppkjøp, strategiske minoritetsinvesteringer og andre strategiske investeringer. 

– Cloudera: leverandør av datastyrings- og analyseprogramvare med flere funksjoner, inkludert flytstyring, datastrøm-

styring, datateknikk, datalagring, strømmingsanalyse, operasjonelle databaser og maskinlæring. 

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 293 av 

23.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10362 – KKR/CD&R/Cloudera 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10388 – Gamut / BCI / PS Parent) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. juli 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Gamut Capital Management L.P. (USA) 

– British Columbia Investment Management Corporation (Canada)  

– PS Parent, LLC (USA) 

Gamut Capital Managment L.P. og British Columbia Investment Management Corporation overtar i fellesskap kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PS Parent, LLC.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gamut Capital Management L.P.: aktiv eierkapital-foretak som tilbyr investeringsrådgivningstjenester.  

– British Columbia Investment Management Corporation: representant for provinsregjeringen i British Columbia som 

på vegne av kunder i offentlig sektor investerer i en rekke aktivaklasser.  

– PS Parent, LLC: godstransport på åpne trailere, megling innen multimodal transport, logistikktjenester og 

lagertjenester utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

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 290 av 

20.7.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10388 – Gamut / BCI / PS 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10250 – Accor / Keys / Hotel Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 13. juli 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 32021M10250. 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.10252 – Transgourmet Group / General Markets Food Iberica) 

Kommisjonen besluttet 7. juli 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 32021M10252. 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.10302 – Standard Industries / Grace) 

Kommisjonen besluttet 7. juli 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 32021M10302. 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.10303 – Astorg/Bridgepoint/Fenergo) 

Kommisjonen besluttet 12. juli 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 32021M10303. 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.10316 – Macquarie/Warrington/Bingo) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10316. 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.10333 – B&C KB / Atlas Flexibles) 

Kommisjonen besluttet 9. juli 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 32021M10333. EUR-Lex gir 

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