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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10635 – CVC/HTB/FL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) 

– Hartenberg Holding, s.r.o. (”HTB”, Tsjekkia) 

– FutureLife, a.s. (”FL”, Tsjekkia), kontrollert av HTB 

CVC og HTB overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

FL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC og dets datterforetak og tilknyttede foretak er privateide enheter som driver virksomhet innen blant annet 

investeringsrådgivning til og/eller investeringsforvaltning på vegne av visse investeringsfond og -plattformer. Et av 

CVCs porteføljeforetak, Mehiläinen, tilbyr in vitro-fertilisering (”IVF”) ved klinikker i Finland. 

– HTB er et selskap som fokuserer på investeringer i aktiva i Sentral-Europa, i første rekke Tsjekkia, Slovakia og 

Polen, og som i dag har kontrollerende eierskap i FL. 

– FL er aktivt innen fertilitetsbehandling, særlig IVF og tilknyttede tjenester, i en rekke land i Europa. FLs virksomhet i 

Finland og Estland vil ikke være omfattet av den planlagte foretakssammenslutningen, men vil bli overført til, og 

forbli kontrollert utelukkende av, HTB. 

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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10635 – CVC/HTB/FL 

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/35/01 

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

(Sak M.10653 – ESTAVAYER LAIT / GIVAUDAN / BÜHLER / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Estavayer Lait SA (”Estavayer Lait”, Sveits), en del av Migros Group 

– Givaudan SA (”Givaudan”, Sveits)  

– Bühler AG (”Bühler”, Sveits) 

– Cultured Food Innovation Hub (Sveits) 

Estavayer Lait, Givaudan og Bühler overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Cultured Food Innovation Hub, et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Estavayer Lait er aktivt innen produksjon og emballering av melkeprodukter, produksjon og modning av ost, 

produksjon av kalde sauser og produksjon av plantebaserte alternativer til melkeprodukter, ost og kjøtt. 

– Givaudan er en global produsent og leverandør av duft- og aromaprodukter til næringsmiddel-, drikkevare- og 

forbruksvareindustrien. Det produserer også duftkjemikalier som kan brukes som ingredienser til produksjon av 

aroma- eller duftforbindelser.  

– Bühler er et globalt aktivt teknologiselskap som tilbyr teknologiske løsninger for anlegg, utstyr og relaterte tjenester 

knyttet til bearbeiding av næringsmidler og produksjon av avanserte materialer. Kjernevirksomheten er knyttet til 

teknologier som brukes til å bearbeide korn til mel og dyrefôr, produsere pasta og sjokolade og produsere formstøpte 

komponenter. 

3. Cultured Food Innovation Hub skal levere utstyr og ekspertise som bidrar til å akselerere FoU-arbeidet til 

tredjepartsselskaper som er interessert i å starte virksomhet innen dyrket kjøtt og dyrket sjømat samt presisjons-

fermentering. Med dyrket kjøtt eller sjømat menes kjøtt og fisk eller annen sjømat som er produsert av in vitro-

cellekulturer av animalske celler.  

4. 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). 

5. 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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10653 – ESTAVAYER LAIT / GIVAUDAN / BÜHLER / 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. 

2022/EØS/35/02 

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

(Sak M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES) 

1.  Kommisjonen mottok 24. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Montagu Private Equity LLP (”Montagu”, Storbritannia) 

– Hg Capital LLP (”Hg”, Storbritannia)  

– Sigma Luxco 2 S.à r.l. (sammen med dets datterselskaper, ”Waystone”, Irland) 

– King TopCo Limited (sammen med dets datterselskaper, ”KB Associates”, Irland)  

Montagu og Hg overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Waystone 

(transaksjon 1) og over KB Associates (gjennom Waystone, transaksjon 2). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Montagu er et aktivt eierfond og en fondsforvalter som har virksomhet over hele verden. 

– Hg er et aktivt eierfond som har virksomhet over hele verden.  

– Waystone er en leverandør av forvaltningsselskapstjenester og tilknyttede tjenester(2) som fokuserer på den irske 

investeringsfondsektoren.  

– KB Associates er en leverandør av rådgivnings- og forvaltningsselskapstjenester som fokuserer på investerings-

fondsektoren. 

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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10660 – MONTAGU / HG / WAYSTONE / KB ASSOCIATES 

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) Forvaltningsselskapstjenester består i å sikre i) etterlevelse av regelverk, ii) investeringsforvaltning, iii) styring av investeringsrisiko, iv) 

styring av operasjonell risiko, v) kapitalforvaltning og økonomistyring og vi) distribusjon.  

2022/EØS/35/03 

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

(Sak M.10698 – MITSUI/INDOMOBIL/PTL/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsui & Co., Ltd. (”Mitsui”, Japan) 

– PTS Investments LLC (”PTS Investments”, USA), et heleid datterselskap av Penske Truck Leasing Co., L.P. (”PTL”, 

USA) som i siste instans er kontrollert av Penske Corporation (”Penske”, USA)  

– PT CSM Corporatama (”Indorent”, Indonesia), som tilhører PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk (”Indomobil”, 

Indonesia)  

– Fellesforetaket (Indonesia)  

Mitsui, PTS Investments og Indorent overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsui er et handels-, bedriftsledelses- og prosjektutviklingsselskap som er aktivt innen en rekke sektorer, inkludert i) 

jern- og stålprodukter, ii) mineral- og metallressurser, iii) infrastrukturprosjekter, iv) mobilitet, v) basiskjemikalier, vi) 

funksjonskjemikalier, vii) energi, viii) næringsmiddelressurser, ix) forbrukertjenester og x) IT og kommunikasjon / 

bedriftsutvikling.  

– PTS Investments er et heleid datterforetak av PTL, som er en leverandør av transport- og forsyningskjedetjenester. 

– Indorent er et heleid datterselskap av Indomobil, en produsent av biler og motorsykler. Indorent leverer transport-

tjenester og bilutleietjenester til bedriftskunder. 

– Fellesforetaket er et nytt foretak som skal etableres og drive virksomhet innen leasing av nyttekjøretøyer i Indonesia. 

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 217 av 

1.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10698 – MITSUI/INDOMOBIL/PENSKE/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. 

2022/EØS/35/04 

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

(Sak M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO) 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– PAI Partners S.à.r.l. (PAI Partners, Frankrike), kontrollert av PAI Partners S.A.S. 

– British Columbia Investment Management Corporation (”BCI”, Canada)  

– Refresco Deutschland Holding GmbH (”Refresco”, Nederland), kontrollert av PAI Partners og BCI 

KKR, PAI Partners og BCI overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og  

artikkel 3 nr. 4 over hele Refresco. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR er et globalt investeringsforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva og kapitalmarkeds- og forsik-

ringsløsninger. 

– PAI Partners er aktivt innen forvaltning av en rekke fond som investerer i sektorene forretningsmessig tjenesteyting, 

distribusjon, næringsmidler og konsumgoder, generell industri og helsetjenester. 

– BCI er en agent for provinsregjeringen i British Columbia som på vegne av kunder i offentlig sektor investerer i en 

rekke aktivaklasser, inkludert verdipapirer med fast avkastning, børsnoterte aksjer, aktiv eierkapital, infrastruktur, 

fornybare ressurser, fast eiendom og kommersielle pantelån. 

– Refresco er en global aktør som er aktiv innen produksjon og tapping av en rekke forskjellige alkoholfrie drikker for 

detaljister, under disses egne merkevarer, og for merkevareeiere, gjennom kontraktsproduksjon. 

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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10717 – KKR / PAI PARTNERS / BCI / REFRESCO 

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”). 

2022/EØS/35/05 

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


Nr. 35/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.6.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10729 – FOWI/MOL/TOHO/HOKURIKU/ORSTED/JERA/SWANCOR) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (”MOL”, Japan) 

– Toho Gas Co., Ltd. (”Toho”, Japan) 

– Hokuriku Electric Power Company (”Hokuriku”, Japan) 

– Orsted InvestCo Ltd. (”Orsted”, Taiwan), som tilhører Ørsted A/S (Danmark) 

– JERA Power International B.V. (”JERA”, Japan), som tilhører JERA Co. Inc. (Japan)  

– Swancor Holding Co. Ltd. (”Swancor”, Taiwan) 

– Formosa I International Investment Co., Ltd. (”FOWI”, Taiwan) 

MOL, Toho, Hokuriku, Orsted, JERA og Swancor overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over FOWI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MOL er et transportselskap som er aktivt innen skipsfart, tørrbulk, energi, offshorevirksomhet, produkttransport og 

relaterte virksomheter. 

– Toho er et gasselskap som er aktivt innen varmetilførsel, elektrisk kraft, salg av gassutstyr og -anlegg og installasjon 

av gassrør. 

– Hokuriku leverer elektrisk kraft gjennom integrerte kraftproduksjons-, overførings- og distribusjonssystemer. 

– Orsted er aktivt innen utvikling, bygging og drift av vindkraftparker til havs, bioenergianlegg og innovative løsninger 

for omgjøring av avfall til energi samt produkter knyttet til smart energi. I tillegg driver foretaket med innkjøp, 

produksjon og distribusjon av og handel med energi og tilknyttede produkter i Europa og USA. 

– JERA er aktivt innen oppstrøms drivstoffinvesteringer, innkjøp av drivstoff, handel og transportvirksomhet. Det er 

også involvert i utvikling og drift av kraftverk. 

– Swancor er en produsent og distributør av spesialkjemikalier, herunder rusthindrende harpiks til bruk i tanker og 

rørledninger innen diverse industrier samt skorsteiner i kraftverk og epoksyharpiks til bruk på vindturbinblader. 

3. FOWI driver en havvindpark i Taiwan.  

4. 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). 

5. 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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10729 – FOWI/MOL/TOHO/HOKURIKU/ORSTED/JERA/SWANCOR 

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.10741 – HG/EFMS/TA/IFS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HgCapital LLP (”Hg”, Storbritannia)  

– TA Associates Management LP (”TA”, USA) 

– EQT Fund Management S.à r.l. (”EFMS”, Luxembourg)  

– Impala Bidco S.à r.l. (”IFS”, Luxembourg), som i dag er kontrollert av EFMS og TA 

Hg, TA og EFMS overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over IFS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hg er en investor som er spesialisert innen aktiv eierkapital og søker å utvikle bærekraftige programvare- og 

tjenesteforetak. Hg fokuserer på investeringer i Europa, Storbritannia og USA og har investeringskontorer i London, 

München og New York. 

– EFMS er forvalteren av de private alternative investeringsfondene EQT VIII og EQT IX, som er en del av investe-

ringsfondgruppen EQT (”EQT”). EQT er en formålsrettet global investeringsorganisasjon som fokuserer på aktive 

eierskapsstrategier. 

– TA er et aktivt eierfond som fokuserer på utvalgte sektorer innen teknologi, helsetjenester, finansielle tjenester, 

forbrukertjenester og forretningsmessig tjenesteyting i Nord-Amerika, Europa og Asia. 

– IFS er i dag et av porteføljeforetakene til EFMS og TA og utvikler forretningsprogramvare for kunder innen en rekke 

sektorer som produserer og distribuerer varer, vedlikeholder eiendeler og driver servicefokusert virksomhet. IFS 

leverer også skybaserte SaaS-løsninger til foretak som tilbyr service på stedet, levering til døren og logistikktjenester. 

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 219 av 

3.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10741 – HG/EFMS/TA/IFS 

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/35/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Ontario Teacher's Pension Plan Board (”OTPP”, Canada) 

– Highways Infrastructure Trust (”Highways Trust”, India), kontrollert av KKR 

KKR og OTPP overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

hele Highways Trust. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR er et globalt verdipapirforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva og kapitalmarkeds- og forsikringsløs-

ninger over hele verden. 

– OTPP forvalter pensjonsytelser og investerer pensjonsmidler over hele verden på vegne av yrkesaktive og pensjonerte 

lærere i den canadiske provinsen Ontario. 

– Highways Trust er en infrastrukturinvesteringsforvalter som eier selskaper som er aktive innen planlegging, 

finansiering, bygging, drift og vedlikehold av veier i India.  

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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10765 – KKR / OTPP / HIGHWAYS TRUST  

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/35/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10788 – UTUM / SCHWARZ GROUP / APPLIEDAI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– UnternehmerTUM Group (”UTUM”, Tyskland), som i siste instans er kontrollert av Susanne Klatten 

– Schwarz Dienstleistung KG (Tyskland), som i siste instans er kontrollert av Schwarz Group 

– UnternehmerTUM Solutions GmbH (”appliedAI”, Tyskland), som i dag er kontrollert av UTUM 

UTUM og Schwarz Group overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over appliedAI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– UTUM driver et senter for innovasjon og bedriftsetablering i Europa og tilbyr et bredt spekter av kvalifikasjons-

programmer innen entreprenørskap for studenter, forskere og fagfolk og rådgivnings-, forsknings- og kvalifikasjons-

tjenester knyttet til oppstartsforetak samt et etablerernettverk. 

– Schwarz Group er hovedsakelig aktivt innen detaljhandel med næringsmidler gjennom butikkjedene Lidl og 

Kaufland, produksjon av næringsmidler for sine egne detaljhandelsselskaper og innsamling, sortering, bearbeiding og 

resirkulering av avfall som en integrert tjenesteyter på avfallshåndteringsfeltet. 

3. AppliedAI vil omfatte UTUMs eksisterende forsknings- og rådgivningsvirksomhet knyttet til anvendt kunstig intelligens 

og vil tilby forsknings-, programvare- og rådgivningstjenester til europeiske selskaper. I tillegg vil appliedAI etablere et 

heleid datterselskap med ideelt formål som skal utvikle et europeisk forsknings- og utdanningssenter for kunstig 

intelligens. 

4. 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). 

5. 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 218 av 

2.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10788 – UTUM / SCHWARZ GROUP / APPLIEDAI 

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.10524 – MERCEDES-BENZ/TOTALENERGIES/STELLANTIS/ACC) 

Kommisjonen besluttet 30. mars 2022 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 32022M10524. 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.10526 – CHEVRON / NESTE BASE OIL) 

Kommisjonen besluttet 22. februar 2022 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 32022M10526. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10683 – APPLIED/TEMASEK/JV) 

Kommisjonen besluttet 18. mai 2022 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 32022M10683. 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.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) 

Kommisjonen besluttet 8. april 2022 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 32022M10692. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10706 – HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) 

Kommisjonen besluttet 12. mai 2022 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 32022M10706. 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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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. juni 2022  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004  

av 21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginene fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For 

kalkulasjonsrenten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 

skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre 

annet er fastsatt i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 159 av 12.4.2022, s. 20, og EØS-tillegget nr. 28 av 5.5.2022, 

s. 14. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.6.2022 – -0,19  -0,19  0,00  -0,19  4,85  -0,19  0,24  -0,19  -0,19  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  0,00  -0,35  4,85  -0,35  0,08  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  0,00  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  3,29  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  2,49  -0,49  -0,01  -0,49  -0,49  

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.6.2022 – -0,19  -0,19  -0,19  0,26  6,24  -0,19  -0,19  -0,19  -0,19  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  -0,35  0,26  5,40  -0,35  -0,35  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,66  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,02  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  3,17  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  2,38  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.6.2022 – -0,19  -0,19  -0,19  4,88  -0,19  4,40  0,22  -0,19  -0,19  1,02  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  -0,35  4,06  -0,35  3,38  0,08  -0,35  -0,35  0,86  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  3,42  -0,49  3,38  -0,01  -0,49  -0,49  0,66  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,85  -0,49  2,74  -0,04  -0,49  -0,49  0,66  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,04  -0,49  2,74  -0,05  -0,49  -0,49  0,66  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  1,21  -0,49  2,27  -0,03  -0,49  -0,49  0,51  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
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Nr. 35/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.6.2022 

 

 

Rettelse til Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til  

markedsføring for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i  

vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om  

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier  

(REACH) (Offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006) 

På side 21 i EØS-tillegget nr. 22 av 7. april 2022, i tabellens femte rad og tredje kolonne, skal ordene  

”27. mars 2022” erstattes med ordene ”17. mars 2022”. 
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