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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10439 – DP World / syncreon) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DP World Limited (”DP World”, De forente arabiske emirater)  

– syncreon Newco B.V. (”syncreon”, USA) 

DP World overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele syncreon. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DP World: drift av havneterminaler og frisoner og levering av maritime tjenester og godshåndterings- og 

logistikktjenester (dvs. lossing og lasting av fartøyer og tilknyttede aktiviteter) over hele verden. 

– syncreon: levering av logistikktjenester over hele verden, med fokus på utforming og drift av forsynings-

kjedeløsninger for kunder som hovedsakelig driver virksomhet innen kjøretøy- og teknologisektoren.  

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 punktet.  

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 448 av 

5.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10439 – DP World / syncreon 

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/69/01 

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

(Sak M.10449 – KIA/Almaviva) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kuwait Investment Authority (”KIA”, Kuwait)  

– Almaviva Capital S.A.S. (”Almaviva”, Frankrike)  

KIA, via Wren House Infrastructure LP, overtar alene indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Almaviva.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KIA forvalter Kuwaits statlige fond som en global investor, med investeringer i alle de viktigste geografiske 

områdene (inkludert Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia og Stillehavsområdet) og aktivaklassene (inkludert 

markedene for fast eiendom, børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer, verdipapirer med fast avkastning og alternative 

investeringer over hele verden).  

– Almaviva er morforetaket i Almaviva-konsernet, som er aktivt innen helsesektoren og særlig innen diagnostikk- og 

sykehustjenester. Almaviva-konsernet driver virksomhet i Frankrike og, i begrenset omfang, i Canada.  

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 punktet.  

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 447 av 

4.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10449 – KIA/Almaviva 

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/69/02 

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

(Sak M.10451 – DP World / Imperial Logistics) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DP World Limited (”DP World”, De forente arabiske emirater)  

– Imperial Logistics Limited (”Imperial Logistics”, Sør-Afrika)  

DP World overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Imperial Logistics. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DP World: drift av havneterminaler og frisoner og levering av maritime tjenester og godshåndterings- og 

logistikktjenester (dvs. lossing og lasting av fartøyer og tilknyttede aktiviteter) over hele verden.  

– Imperial Logistics: levering av transport- og logistikktjenester i flere afrikanske land og levering av kontraktlogistikk- 

og frakttjenester i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og Storbritannia. 

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 punktet.  

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 447 av 

4.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10451 – DP World / Imperial Logistics 

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/69/03 

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


Nr. 69/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.11.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10456 – Sky/ViacomCBS/JV) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sky Limited (”Sky”, Storbritannia), kontrollert av Comcast Corporation (USA) 

– ViacomCBS Inc. (”ViacomCBS”, USA), kontrollert av National Amusements Inc. (USA)  

– Fellesforetaket (USA) 

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

nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene og fellesforetaket har virksomhet på følgende områder: 

– Sky: holdingselskap for datterselskaper som driver virksomhet i hele verdikjeden for audiovisuelt innhold, 

hovedsakelig i Storbritannia, Irland, Tyskland, Østerrike og Italia. Sky er i siste instans eid av Comcast Corporation 

(”Comcast”), et globalt medie-, teknologi- og underholdningsselskap. Comcast har tilstedeværelse i Europa nesten 

utelukkende gjennom Sky og NBCUniversal (”NBCU”), et medie- og underholdningsselskap som er aktivt i 

audiovisuell sektor så vel som i hjemmeunderholdningssektoren, gjennom distribusjon av DVD-, Blu-ray- og 

musikkplater direkte til forbrukere. 

– ViacomCBS: globalt medie- og underholdningsselskap som skaper premiuminnhold og -opplevelser for et 

verdensomspennende publikum. Porteføljen til ViacomCBS er for tiden delt inn i tre segmenter: TV-underholdning, 

kabelnett og filmunderholdning. ViacomCBS er kontrollert av National Amusements Inc.  

– Fellesforetaket: et nystiftet fellesforetak som skal i) etablere og drive en abonnementsbasert strømmetjeneste for 

audiovisuelt innhold distribuert direkte til forbrukere som en såkalt ”over-the-top”-tjeneste (dvs. levert via internett) 

og via tredjepartsplattformer og tilkoblede enheter og ii) drive med engrossalg av enkelte av ViacomCBS' og NBCUs 

lineære betalingsfjernsynskanaler via flerkanals tredjepartsdistributører i 22 europeiske land, inkludert følgende land i 

EØS: Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Ungarn, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, 

Slovenia, Spania og Sverige.  

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 punktet.  

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 446 av 

3.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10456 – Sky/ViacomCBS/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/69/04 

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

(Sak M.10474 – Neste/Ravago/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Neste Oyj (”Neste”, Finland) 

– Ravago S.A. (”Ravago”, Luxembourg) 

Denne meldingen gjelder Neste og Ravagos overtakelse av felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 4 over et nystiftet selvstendig fungerende fellesforetak.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Neste er aktivt innen oljeraffinering og -kommersialisering, med fokus på lavutslippsdrivstoff av høy kvalitet. 

– Ravago er aktivt innen distribusjon av plast, gummi og kjemikalier samt innen produksjon av resirkulerte polymerer 

og polymerblandinger. 

– Fellesforetaket er aktivt innen produksjon og salg av likvifisert plastavfall. 

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 punktet.  

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 446 av 

3.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10474 – Neste/Ravago/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/69/05 

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

(Sak M.10498 – Liberty Global / Infravia / Liberty Networks Germany) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Liberty Global plc (”Liberty Global”, Storbritannia) 

– InfraVia V Invest S.à.r.l. (”InfraVia”, Luxembourg), kontrollert av InfraVia Capital Partners S.A.S. (Frankrike) 

– Liberty Networks Germany Holding GmbH (”LNG”, Tyskland) 

Liberty Global og InfraVia overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over LNG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Liberty Global: eier og operatør av kabelnett som tilbyr fjernsyns-, bredbånds-, fasttelefoni- og mobilkommunika-

sjonstjenester i flere medlemsstater. 

– InfraVia: selskap eid av fond forvaltet av InfraVia Capital Partners S.A.S., et forvaltningsselskap for investeringsfond 

som er spesialisert innen infrastruktur- og teknologisektoren, og som i siste instans er kontrollert av Vincent Levita 

alene. 

– LNG: nystiftet fellesforetak som skal etablere og levere fiber til hjemmet-tjenester i rurale områder i flere tyske 

delstater. 

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 punktet.  

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 447 av 

4.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10498 – Liberty Global / Infravia / Liberty Networks Germany 

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/69/06 

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

(Sak M.10520 – Cummins / China Petrochemical Corporation / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cummins Power Generation (S) Pte. Ltd. (Singapore), kontrollert av Cummins Inc. (”Cummins”, USA) 

– Enze Haihe (Tianjin) Private Equity LLP, kontrollert av China Petrochemical Corporation (Kina) 

– Cummins Enze (Guangdong) Hydrogen Technology Co., Ltd. (”CEHT”, Kina) 

Cummins og China Petrochemical Corporation overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over CEHT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cummins er en amerikansk utvikler og produsent av dieselmotorer, motorer med alternativt drivstoff og kraft-

forsyningssystemer som er aktiv over hele verden. 

– China Petrochemical Corporation er et kinesisk petroleums- og petrokjemikonsern som leter etter, raffinerer, 

prosesserer og selger naturgass, bensin, parafin, diesel, petrokjemiske produkter og tilknyttede tjenester. 

– CEHT vil være basert i Kina og drive virksomhet innen utvikling, produksjon, testing, salg, installasjon og service av 

elektrolysesystemer for hydrogenproduksjon, særlig elektrolysører med protonutvekslingsmembran. 

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 punktet.  

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 446 av 

3.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10520 – Cummins / China Petrochemical Corporation / 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/69/07 

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

(Sak M.10390 – CHRISTIAN BURRUS / OTPP / JV) 

Kommisjonen besluttet 21. oktober 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 32021M10390. 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.10443 – ALLIANZ CAPITAL / AIMCO / DALMORE / GENERATION / 

PORTERBROOK) 

Kommisjonen besluttet 20. oktober 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 32021M10443. EUR-Lex gir 

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