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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10177 – Repsol/Suez/Ecoplanta) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Suez Recycling and Recovery Spain, S.L., en del av Suez-konsernet (”Suez”, Frankrike) 

– Repsol Industrial Transformation, S.L., en del av Repsol-konsernet (”Repsol”, Spania) 

– Ecoplanta Molecular Recycling Solution, S.L. (”Ecoplanta”, Spania), som i dag er kontrollert av Suez 

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

over Ecoplanta. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Suez: vannforvaltning og avfallshåndtering. 

– Repsol: produksjon og markedsføring av alle typer kjemiske produkter, inkludert petrokjemikalier. 

– Ecoplanta: utvikling, konstruksjon og drift av et anlegg for produksjon av biometanol fra råmateriale avledet fra fast 

avfall i Tarragona-provinsen i Spania. 

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 170 av 

6.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10177 – Repsol/Suez/Ecoplanta 

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/32/01 

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

(Sak M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Entega AG (”Entega”, Tyskland) 

– Viessmann Werke GmbH & Co. KG (”Viessmann”, Tyskland) 

– Energy Market Solutions GmbH (”EMS”, Tyskland) og  

– Energy Project Solutions GmbH (”EPS”, Tyskland), som begge er heleid av Viessmann via Digital Energy Solutions 

GmbH & Co. KGA (Tyskland) 

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

3 nr. 4 over EMS, og Entega overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over EPS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Entega med datterselskaper driver virksomhet innen energiproduksjon, energihandel, energiforsyning, energinett, 

offentlig driftsledelse og fellestjenester. 

– Viessmann er aktivt innen produksjon av varmeanlegg, industrisystemer og kjølesystemer, inkludert planlegging og 

implementering av effektive energisystemer. 

– EMS leverer skreddersydde elprodukter til husholdninger og bedrifter samt intelligente tjenesteløsninger for nye 

aktører i energimarkedet. 

– EPS tilbyr rådgivnings-, planleggings- og prosjektledelsestjenester rettet mot optimalising av energipotensialet for 

selskaper og foretak. 

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 164 av 

4.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS 

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/32/02 

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

(Sak M.10196 – Magna/LGE/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Magna Metalforming GmbH (”Magna Metalforming”, Østerrike), et heleid indirekte datterselskap av Magna 

International Inc. (”Magna”, Canada) 

– LG Electronics Inc. (”LGE”, Sør-Korea) 

– et fellesforetak (”fellesforetaket”, Sør-Korea) 

Magna Metalforming og LGE 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: 

– Magna: global leverandør til kjøretøyindustrien som utformer, utvikler og produserer komponenter, deler, systemer, 

undersystemer og moduler for produsenter av originalt utstyr til personbiler og lette nyttekjøretøyer i Nord-Amerika, 

Sør-Amerika, Europa, Asia og Afrika. 

– LGE: sørkoreansk integrert produsent av elektronikkvarer med virksomhet globalt og distribusjonsnettverk i over 150 

land.  

– Fellesforetaket: produksjon og levering av visse komponentprodukter, eldriftsystemer og vekselrettersystemer til 

elektriske kjøretøyer og hybridkjøretøyer. 

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 161 av 

3.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10196 – Magna/LGE/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/32/03 

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

(Sak M.10228 – Advent / Mondial Relay) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. april 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) 

– Mondial Relay SAS (”Mondial Relay”, Frankrike) 

Advent (indirekte gjennom InPost SA) overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele Mondial Relay. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: aktivt eierfond med fokus på overtakelse av aksjeposter og forvaltning av eierinteresser innen en rekke 

sektorer, blant annet forretningsmessig tjenesteyting og finansielle tjenester, industrivarer og -tjenester, detaljhandel, 

merkevarer, fritidstjenester, media, telekommunikasjon, informasjonsteknologi, helsetjenester og legemidler. Via 

porteføljeforetakene det kontrollerer (Hermes UK, Hermes Germany og InPost SA), er Advent aktivt innen tjenester 

knyttet til nettverk for henting og levering (”Pick-Up & Drop-Off” – PUDO) samt levering av mindre pakker i 

henholdsvis Storbritannia, Tyskland, Polen og Italia og, i begrenset grad, levering av pakker internasjonalt. 

– Mondial Relay: aktivt innen levering av PUDO-nettverkstjenester og levering av mindre pakker i Frankrike, Belgia, 

Luxembourg, Nederland, Portugal og Spania. Mondial Relay er også aktivt, i begrenset grad, innen levering av 

pakker internasjonalt. 

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 170 av 

6.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10228 – Advent / Mondial Relay 

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/32/04 

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

(Sak M.10242 – Melitta / Hubert Burda Media / Roast Market) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– MWBS Beteiligungs GmbH (”MWBS”, Tyskland), kontrollert av Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG (”Melitta”, 

Tyskland) 

– The Enabling Company GmbH (”TEC”, Tyskland), kontrollert av Burda GmbH (”Burda”, Tyskland), som tilhører 

Hubert Burda Media Holding KG (”Hubert Burda Media”, Tyskland) 

– Roast Market GmbH (”Roast Market”, Tyskland) 

Melitta og Hubert Burda Media overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Roast Market. 

Sammenslutningen gjennomføres ved forvaltningsavtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Melitta er aktivt innen produksjon og levering av kaffe, kaffetilberedningsutstyr og husholdningsartikler. 

– Hubert Burda Media er aktivt innen media, e-handel, trykking, markedsføring, detaljhandel, aksjeeierskap og 

tjenesteyting. 

– Roast Market er en spesialisert, nettbasert kaffeforhandler. 

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 164 av 

4.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10242 – Melitta / Hubert Burda Media / Roast Market 

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/32/05 

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

(Sak M.10246 – Hellman & Friedman / Cordis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hellman & Friedman LLC (”H&F”, USA) 

– Cordis-virksomheten til Cardinal Health, Inc. (”Cordis”, USA), kontrollert av Cardinal Health, Inc. (”Cardinal 

Health”, USA) 

H&F overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cordis. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– H&F er et aktivt eierfond med investeringer i en rekke sektorer verden over. 

– Cordis utvikler og leverer teknologi for vaskulær intervensjon 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(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 170 av 

6.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10246 – Hellman & Friedman / Cordis  

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/32/06 

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

(Sak M.10248 – AP/Lutech) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apax Partner LLP (”AP”, Storbritannia)  

– Lutech S.p.A. (”Lutech”, Italia), indirekte kontrollert av One Equity Partners (”OEP”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AP: leverandør av investeringsrådgivningstjenester. 

– Lutech: levering av IT-tjenester og -løsninger og videresalg av IT-produkter, hovedsakelig 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 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 161 av 

3.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10248 – AP/Lutech 

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/32/07 

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

(Sak M.10253 – Colony Capital / Goldman Sachs / Japan JV) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Colony Capital, Inc. (”Colony Capital”, USA) 

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

– Japan JV (Singapore) 

Colony Capital og Goldman Sachs overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket Japan JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Colony Capital: forvaltning av en global portefølje som blant annet består av investeringer i digital infrastruktur, 

herunder makrocelletårn, datasentre, småcellenett og fibernett. 

– Goldman Sachs: global investeringsbankvirksomhet og verdipapir- og investeringsforvaltning. Goldman Sachs 

leverer en rekke bank-, verdipapir- og investeringstjenester til en betydelig og diversifisert kundebase over hele 

verden. 

– Japan JV: bygging, eierskap og drift av datasentre på tidligere ubebygde tomter eller overtakelse av eksisterende 

datasentre 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 170 av 

6.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10253 – Colony Capital / Goldman Sachs / Japan 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10254 – Apax Partners / Rodenstock) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apax Partners LLP (”Apax”, Storbritannia) 

– Rodenstock Group (”Rodenstock”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apax leverer investeringsrådgivningstjenester til aktive eierfond som investerer i en rekke industrisektorer. 

– Rodenstock produserer og distribuerer oftalmiske brilleglass og – i begrenset grad – brilleinnfatninger, solbriller, 

oftalmisk substrat og oftalmisk 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 170 av 

6.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10254 – Apax Partners / Rodenstock 

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.10266 – Astorg Asset Management / Corialis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fondet Astorg VII, SCSp (”Astorg”, Luxembourg) 

– Corialis (Luxembourg) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Astorg: investering som et aktivt eierfond. 

– Corialis: produksjon og levering av aluminiumekstruderingstjenester og aluminiumbelagte byggesystemer og profiler 

for vinduer, dører, skyveelementer, taksystemer, vinterhager, lettvegger og balustrader. 

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 168 av 

5.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10266 – Astorg Asset Management / Corialis 

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.10207 – ICG / Dr. Axel Paeger / AMEOS) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32021M10207. 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.10214 – Clearlake / TA Associates / Precisely) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32021M10214. 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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