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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9637 – IAG / AIR EUROPA) 

Kommisjonen mottok 25. mai 2021 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

Kommisjonen besluttet 29. juni 2021 å innlede behandling(3) i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i 

fusjonsforordningen. Partene underrettet 16. desember 2021 Kommisjonen om at de trekker tilbake 

forhåndsmeldingen, og godtgjorde samtidig at de hadde avbrutt foretakssammenslutningen. 

  

(1) EUT C 209 av 2.6.2021, s. 25. 

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

(3) EUT C 266 av 6.7.2021, s. 2. 

2022/EØS/1/01 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10448 – MABANAFT/H&R/P2X) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. desember 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: 

– Mabanaft GmbH & Co. KG (”Mabanaft”, Tyskland), som tilhører Marquard & Bahls Group, hvis overordnede 

morforetak er Marquard & Bahls AG (Tyskland) 

– H&R GmbH & Co. KGaA (”H&R”, Tyskland), som det overordnede morforetaket til H&R Group 

– P2X-Europe GmbH & Co. KG (”P2X”, Tyskland) 

Mabanaft og H&R overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over P2X. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mabanaft er en del av Marquard & Bahls Group som driver virksomhet innen levering av, handel med og logistikk 

knyttet til energi, petroleumsprodukter og kjemikalier. 

– H&R er en del av H&R Group. Hovedaktivitetene til H&R Group omfatter utvikling, produksjon, tapping og 

markedsføring av kjemiske og farmasøytiske spesialprodukter basert på råolje, som prosessoljer, myknere, hvitoljer, 

baseoljer og parafiner. 

– P2X er aktivt innen PtX-teknologi og -industri. Betegnelsen PtX viser til energikonverteringsprosesser som brukes til 

å konvertere fortrinnsvis fornybare energikilder til syntetiske sluttprodukter som gasser, væsker, kjemiske produkter 

eller varme. PtX-anlegg kan produsere syntetiske hydrokarboner fra vann og karbondioksid ved bruk av elektrisk 

energi. Mulige PtX-produkter er for eksempel syntetiske og klimanøytrale syntetiske drivstoff som bensin, diesel, 

jetdrivstoff og voks.  

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 7 av 

7.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10448 – MABANAFT/H&R/P2X 

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. 

2022/EØS/1/02 

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

(Sak M.10491 – ALLIANZ/INTELSAT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. desember 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: 

– Allianz SE (”Allianz”, Tyskland) 

– Intelsat Holdings S.A. (”Intelsat”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz: det overordnede morforetaket til Allianz-konsernet, et globalt finanstjenesteselskap som hovedsakelig er 

aktivt innen livs- og skadeforsikring og kapitalforvaltning. 

– Intelsat: drift av satellittnett, bakkenett og konnektivitetsinfrastruktur og levering av forskjellige kommunikasjons-

tjenester til kunder som teleoperatører, medieselskaper og internettleverandører. Intelsat bruker sine romsatellitter 

som reléstasjoner for overføring av tale-, video- og datakommunikasjon. 

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 7 av 

7.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10491 – ALLIANZ/INTELSAT 

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. 

2022/EØS/1/03 

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

(Sak M.10535 – GIP / APG / AUSTRALIANSUPER / PEEL GROUP / PEEL PORTS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Infrastructure Management, LLC, gjennom sitt fond Global Infrastructure Partners (”GIP”, USA) 

– APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland) 

– AS Infra PP Pty Ltd, som opptrer som trustforvalter for AS Infra PP Trust (”AS”, Australia) 

– Peel Holdings Group Limited (”PG”, Storbritannia) 

– Peel Ports Group Limited (”målforetaket”, Storbritannia) 

GIP, APG, AS og PG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– GIP: fond med egenkapitalinvesteringer og egenkapitalrelaterte investeringer knyttet til infrastruktur og infrastruktur-

relaterte eiendeler innenfor sektorene transport, energi, vann, avfall og andre offentlige tjenester over hele verden. Et 

av GIPs felleskontrollerte porteføljeforetak, Terminal Investment Limited Sarl (”TIL”), investerer i, utvikler og driver 

containerterminaler i 27 land over hele verden, inkludert en containerterminal i havnen i Liverpool (L2-terminalen) 

som den kontrollerer i fellesskap med målforetaket. 

– APG: datterforetak av APG Groep N.V., en av de største nederlandske pensjonsleverandørene, som er aktivt globalt 

innen forvaltning av aktiva for pensjonsfond i ulike sektorer, herunder utdanning, offentlig sektor, bygge- og 

anleggsbransjen og energi- og forsyningsselskaper. 

– AS: Australias største og et av verdens 25 største pensjonsfond, som investerer i unoterte aktiva, nærmere bestemt 

infrastruktur, eiendom, gjeld og aktiv eierkapital, over hele verden. 

– PG: investeringsselskap som har eierinteresser i en mangfoldig portefølje av fast eiendom og transport- og 

infrastruktureiendeler, og som hovedsakelig er aktivt i Storbritannia. 

– Målforetaket: leverandør av havnetjenester i Storbritannia og Irland og skipsfartstjenester i Storbritannia, Irland og 

Europa. Havnevirksomheten omfatter aktiviteter i havnen i Liverpool, Manchester Ship Canal, havnen i Heysham, 

London Medway, havnen i Great Yarmouth, Clydeport og Dublin Marine Terminals. Målforetaket har et 

datterforetak, BG Freight Line (”BG”), som leverer tjenester innen containertransport til sjøs over korte distanser. 

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 520 av 

27.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10535 – GIP / APG / AUSTRALIANSUPER / PEEL GROUP / PEEL PORTS 

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. 

2022/EØS/1/04 

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


6.1.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 1/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10581 – SPIE / STRUKTON SERVICES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SPIE Nederland B.V. (”SPIE”, Nederland) 

– Strukton Services B.V. (”Strukton Services”, Nederland), som tilhører Strukton Groep N.V. 

SPIE overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Strukton Services. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SPIE: levering av forskjellige tekniske tjenester innenfor områdene energi og kommunikasjon. 

– Strukton Services: forvaltning og vedlikehold av bygninger i Nederland. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette 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 7 av 

7.1.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10581 – SPIE / STRUKTON SERVICES 

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. 

2022/EØS/1/05 

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

(Sak M.10585 – APMH INVEST / UNILABS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. desember 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– APMH Invest A/S (”APMHI”, Danmark), kontrollert av A.P. Møller Holding A/S (”APMH”, Danmark)  

– Unilabs Holding AB (”Unilabs”, Sveits), kontrollert av Cidra GP S.à.r.l. (Luxembourg)  

APMHI overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Unilabs. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APMHI: globalt aktivt investeringsselskap med eierinteresser i Maersk Tankers, Maersk Product Tankers, A.P. 

Moller Capital, KK Wind Solutions Holding A/S, Faerch, Nissens Cooling Solutions, Maersk Drilling og Danske 

Bank A/S og finansielle investeringer i verdipapirer med fast avkastning og andre verdipapirer. APHM kontrollerer 

dessuten A.P. Møller-Mærsk A/S, et integrert transport- og logistikkselskap med virksomhet over hele verden. 

– Unilabs: leverandør av diagnostiske tjenester som er aktiv innen levering av tjenester knyttet til biomedisinsk testing, 

medisinsk bildebehandling, reproduksjonsmedisin og legemiddelutvikling. Unilabs har laboratorier og/eller sentre for 

medisinsk bildebehandling i flere land i og utenfor EU.  

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 523 av 

28.12.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10585 – APMH INVEST / UNILABS 

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. 

2022/EØS/1/06 

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

(Sak M.10416 – STELLANTIS/FIH/JV) 

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 32021M10416. 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.10549 – ARDIAN FRANCE / RG SAFETY) 

Kommisjonen besluttet 15. desember 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 32021M10549. 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. 

2022/EØS/1/07 

2022/EØS/1/08 
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