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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compagnie Générale de Location d’Equipements S.A. (”CGL”, Frankrike), kontrollert av Société Générale, S.A. 

(”Société Générale”, Frankrike) 

– Hyundai Capital Services Inc. (”HCS”, Sør-Korea), kontrollert av Hyundai Motor Company (Sør-Korea) 

– Sefia SAS (”fellesforetaket”, Frankrike), kontrollert av Société Générale (Frankrike) 

Société Générale og Hyundai Motor Company overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CGL: kredittinstitusjon som er aktiv innen finansiering av kapitalvarer (biler, båter, husvogner), konsolidering av 

forbruks- eller boliglån og finansiering av varelager og andre beholdninger for CGLs vareleverandørpartnere. CGL er 

en del av Société Générale-konsernet, et fransk finanstjenestekonsern som har virksomhet i flere EØS-stater. 

– HCS: Hyundai Motor Companys avdeling for finansielle tjenester. 

– Fellesforetaket: løsninger for kjøretøyfinansiering, f.eks. lån og leieavtaler, og relaterte tjenester som distribusjon av 

forsikring. 

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 467 av 

19.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / 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/73/01 

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

(Sak M.10496 – CREMER / CLYDE INVESTMENTS / CREMER  

SUSTAINABLE FOODS JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CCC Hanseatische Beteiligungsgesellschaft mbH (”Cremer”, Tyskland) 

– Clyde Investments Pte. Ltd. (”Clyde Investments”, Singapore), kontrollert av Temasek Holdings (”Temasek”, 

Singapore) 

– Cremer Sustainable Foods Pte. Ltd. (”CSF JV”, Singapore) 

Cremer og Clyde Investments overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over CSF JV. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cremer driver virksomhet innen handel med og bearbeiding og transport av landbruksråvarer og basisprodukter samt 

oleokjemiske produkter. Cremers virksomhet omfatter produksjon av plantebaserte næringsmidler i Tyskland, Canada 

og Kina. 

– Clyde Investments er etablert for å drive virksomhet innenfor rammen av Asia Sustainable Food Platform, herunder 

kontraktsproduksjon av plantebaserte produkter. 

– CSF JV vil drive virksomhet innen kontraktsproduksjon og salg av plantebaserte kjøtt- og sjømaterstatningsprodukter 

og halvfabrikater i Singapore og på sikt i den bredere sørøstasiatiske regionen. 

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 461 av 

15.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10496 – CREMER / CLYDE INVESTMENTS / CREMER SUSTAINABLE FOODS 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/73/02 

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

(Sak M.10503 – SK CAPITAL PARTNERS / SEQENS) 

1.  Kommisjonen mottok 8. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Seqens Group Holding SAS (”Seqens”, Frankrike) 

SK Capital Partners overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Seqens. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SK Capital Partners er et privat investeringsforetak som fokuserer på sektorene for spesialmaterialer, kjemikalier og 

legemidler. 

– Seqens er aktivt innen produksjon og distribusjon av en rekke forskjellige basiskjemikalier, farmasøytiske løsninger 

og spesialingredienser. 

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 463 av 

16.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10503 – SK CAPITAL PARTNERS / SEQENS 

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/73/03 

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

(Sak M.10505 – CKA/CKI/UKPN) 

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: 

– CK Asset Holdings Limited (”CKA”, Hongkong), kontrollert av CK Hutchinson Holdings Limited 

– CK Infrastructure Holdings Limited (”CKI”, Hongkong) 

– UK Power Networks Holdings Limited (”UKPN”, Storbritannia) 

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

over UKPN. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CKA: multinasjonalt selskap med ulike aktiviteter som eiendomsutvikling og -investering, eiendomsforvaltning og 

prosjektledelse samt drift av infrastruktur- og forsyningsaktiva.  

– CKI: globalt infrastrukturselskap med en diversifisert portefølje av investeringer innen energiinfrastruktur, 

transportinfrastruktur, vanninfrastruktur, avfallshåndtering, omdanning av avfall til energi, husholdningsinfrastruktur 

og infrastrukturrelaterte virksomheter.  

– UKPN: ledningsnettoperatør som eier og vedlikeholder strømkabler og -ledninger i London og i Sørøst- og  

Øst-England. 

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 458 av 

12.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10505 – CKA/CKI/UKPN 

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/73/04 

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

(Sak M.10528 – ADVENT/EURAZEO/PROTEL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA)  

– Eurazeo SE (”Eurazeo”, Frankrike) 

– Protel hotelsoftware GmbH (”Protel”, Tyskland) 

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

nr. 4 over hele Protel. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: investor i aktiv eierkapital som fokuserer på: i) overtakelse av eierinteresser (både kontrollerende og ikke-

kontrollerende) i selskaper der Advent mener at en tilførsel av kapital vil forbedre selskapets framtidige vekstutsikter, 

og ii) forvaltning av investeringsfond. Som investor i aktiv eierkapital har Advent eierandeler innen en rekke sektorer, 

herunder industri, detaljhandel, media, kommunikasjon, informasjonsteknologi, internett, helsetjenester og 

legemidler. 

– Eurazeo: børsnotert investeringsselskap med en diversifisert portefølje av aktiva til en verdi av flere milliarder euro. 

Selskapet søker å oppdage, framskynde og forsterke potensielle transformasjoner i selskaper av alle størrelser som det 

investerer i. Eurazeo har tre hovedvirksomheter: aktiv eierkapital, privat gjeld og realaktiva. 

– Protel: leverandør av systemprogramvare for eiendomsforvaltning til hoteller, med hovedkontor i Dortmund, 

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 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 467 av 

19.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10528 – ADVENT/EURAZEO/PROTEL 

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/73/05 

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

(Sak M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. november 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– IFM Investors Pty Ltd (”IFM”, Australia)  

– Global Infrastructure Management, LLC (”GIP”, USA) 

– Sydney Airport Limited og Sydney Airport Trust 1 (samlet kalt ”Sydney Airport”, Australia) 

IFM og GIP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Sydney 

Airport. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 13. september 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IFM er en investoreid global investeringsforvalter som representerer rundt 30 millioner pensjonsfondmedlemmer og 

forvalter investeringer i infrastruktur, børsnoterte aksjer, unoterte aksjer og gjeld. IFM har kontorer i Australasia, 

USA og Europa. 

– GIP er en uavhengig infrastrukturinvestor som fokuserer på transport-, energi-, avfalls- og vannsektoren. GIP har 

investeringer i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia, Midtøsten og Australasia. 

– Sydney Airport eier en nasjonal og internasjonal lufthavn i Sydney, Australia, og er notert på Australian Securities 

Exchange. Sydney Airport har tre passasjerterminaler og sju fraktterminaler og driver virksomhet innen levering av 

luftfarts-, detaljhandels-, eiendoms- og bilutleietjenester. 

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 466 av 

18.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT 

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/73/06 

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

(Sak M.10558 – COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cogenio (Italia), som tilhører M&G-konsernet 

– Avio (Italia) 

– Termica Colleferro (Italia) 

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

Termica Colleferro. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cogenio er aktivt innen anleggsteknikk og tjenester knyttet til produksjon, distribusjon og bruk av elektrisk energi, 

oppvarmings-, damp- og kjølesystemer og systemer for energieffektivisering. Foretaket utvikler energieffektivi-

seringsprosjekter for italienske kommersielle og industrielle konserner, i form av kraftvarme-, CCHP-, solcelle- og 

energilagringsprosjekter. 

– Avio er aktivt innen romfartsindustrien. Det utvikler og selger utskytningssystemer og taktiske raketter og er aktivt 

innen forskning på og utvikling av nye materialer og utstyr til bruk innen romfart. 

– Termica Colleferro er aktivt innen energisektoren, nærmere bestemt innen produksjon av elektrisitet og termisk 

energi. Foretaket eier og driver et kraftvarmeanlegg i Italia.  

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 467 av 

19.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10558 – COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO 

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/73/07 
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Rettelse til beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt  

foretakssammenslutning (Sak M.10338 – GALILEO/M6/JV) 

Kunngjøring 2021/EØS/68/14 i EØS-tillegget nr. 68 av 28. oktober 2021, s. 13, oppheves. 

2021/EØS/73/08 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10018 – IFM ELECTRONIC / ENDRESS+HAUSER GROUP SERVICES / 

AUTOMATION24 / PROCESS+LAB DEVICES ONLINE) 

Kommisjonen besluttet 14. desember 2020 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

tysk 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 32020M10018. 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.10357 – VINCI/EIFFAGE/SMTPC) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32021M10357. 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/73/09 

2021/EØS/73/10 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10389. 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.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32021M10395. 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/73/11 

2021/EØS/73/12 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10476 – SCHWARZ GROUP / CESPA) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32021M10476. 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.10478 – CPP INVESTMENTS / BC PARTNERS / CERAMTEC) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32021M10478. 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/73/13 

2021/EØS/73/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10516 – BAIN CAPITAL / ITP AERO) 

Kommisjonen besluttet 8. november 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 32021M10516. 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/73/15 

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

av 13. januar 2021 

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og  

EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.9564 – LSEG / REFINITIV BUSINESS) 

Kommisjonen traff 13. januar 2021 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens 

artikkel 8 nr. 2. En ikke-fortrolig versjon av det fullstendige vedtaket, eventuelt i form av en foreløpig 

versjon, er gjengitt på originalspråket på nettstedet til generaldirektoratet for konkurranse: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2 

Ytterligere opplysninger finnes i EUT C 434 av 27.10.2021, s. 9. 

  

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

2021/EØS/73/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.434.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 10. februar 2021 

i en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den europeiske unions  

virkemåte og artikkel 54 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40394 – Aspen) 

Kommisjonen traff 10. februar 2021 beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 102 bokstav a) i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 54 bokstav a) i EØS-avtalen. Formålet med 

beslutningen er å gjøre de forpliktende tilsagnene Aspen Pharmacare Holding Ltd og Aspen Pharma 

Ireland Limited (samlet kalt ”Aspen”) har foreslått å gi, bindende for Den europeiske union og Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde. 

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå 

offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 435 av 28.10.2021, s. 4), inkludert 

enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine 

forretningshemmeligheter. Den fullstendige teksten er offentliggjort på engelsk på nettstedet til 

Generaldirektoratet for konkurranse: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html  

Ytterligere opplysninger finnes i EUT C 435 av 28.10.2021, s. 4. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 1). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.435.01.0004.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.435.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 8. juli 2021 

i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions  

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40178 – Car Emissions) 

Kommisjonen traff 8. juli 2021 beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte (og artikkel 53/54 i EØS-avtalen). Beslutningen gjelder konkurranse-

begrensende atferd i forbindelse med utvikling av systemer for selektiv katalytisk reduksjon (”SCR”) for 

personbiler med dieselmotor. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i rådsforordning (EF) 

nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens hovedinnhold (EUT C 

458 av 12.11.2021, s. 16), inkludert enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt hensyn til foretakenes 

berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

Ytterligere opplysninger finnes i EUT C 458 av 12.11.2021, s. 16. 

  

(1) EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 1). 

2021/EØS/73/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.458.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.458.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.458.01.0016.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC

	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10496 – CREMER / CLYDE INVESTMENTS / CREMER  SUSTAINABLE FOODS JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10503 – SK CAPITAL PARTNERS / SEQENS)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10505 – CKA/CKI/UKPN) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10528 – ADVENT/EURAZEO/PROTEL) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10532 – GIP / IFM / SYDNEY AIRPORT) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10558 – COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Rettelse til beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt  foretakssammenslutning (Sak M.10338 – GALILEO/M6/JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10018 – IFM ELECTRONIC / ENDRESS+HAUSER GROUP SERVICES / AUTOMATION24 / PROCESS+LAB DEVICES ONLINE)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10357 – VINCI/EIFFAGE/SMTPC)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10389 – PAI PARTNERS / PASUBIO)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10395 – BNP PARIBAS / CDC / IMMOBILIÈRE DE LA LAINE)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10476 – SCHWARZ GROUP / CESPA)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10478 – CPP INVESTMENTS / BC PARTNERS / CERAMTEC)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10516 – BAIN CAPITAL / ITP AERO)
	Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 13. januar 2021 om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og  EØS-avtalens virkemåte (Sak M.9564 – LSEG / REFINITIV BUSINESS)
	Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 10. februar 2021 i en sak om anvendelse av artikkel 102 i traktaten om Den europeiske unions  virkemåte og artikkel 54 i EØS-avtalen (Sak AT.40394 – Aspen)
	Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 8. juli 2021 i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions  virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen (Sak AT.40178 – Car Emissions)



