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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10575 – BOUYGUES/EQUANS) 

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: 

– Bouygues S.A. (”Bouygues”, Frankrike) 

– Equans S.A.S. (”Equans”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bouygues er holdingselskapet i et diversifisert industrikonsern som er aktivt innen bygg og anlegg, bygging og 

vedlikehold av transportinfrastruktur, eiendomsutvikling, media og telekommunikasjon. Bouygues leverer også 

elektrotekniske tjenester gjennom Colas Rail, et heleid datterselskap av Colas. Colas Rail leverer elektrotekniske 

tjenester knyttet til jernbaneinfrastruktur, herunder elektrifisering (installasjon og vedlikehold av bæreliner og 

kontaktledninger) og signalsystemer. 

– Equans er et globalt selskap som er aktivt innen levering av en rekke forskjellige tekniske tjenester. Equans’ 

virksomhet fokuserer på elektroteknikk, maskinteknikk, varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsteknikk, 

kjøleløsninger og forvaltning av næringseiendom samt digitalisering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Equans leverer også tjenester knyttet til elektrifisering av jernbaner (installasjon og vedlikehold av bæreliner og 

kontaktledninger) gjennom Powerlines, Ineo SCLE Ferroviaire og Fabricom. 

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 223 av 

8.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10575 – BOUYGUES/EQUANS 

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/36/01 

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


Nr. 36/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.6.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– XLCEE-Holding GmbH (”XLCEE”, Østerrike), som tilhører XXXLutz Group (”XXXLutz”, Østerrike) 

– Derot Fund S.À R.L. (”Derot”, Luxembourg), kontrollert av hr. Formela 

– BLACK RED WHITE S.A. (”BRW”, Polen), kontrollert av Derot 

XLCEE og Derot overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele BRW. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– XLCEE er et investeringsforetak innenfor XXXLutz-konsernet. XXXLutz er primært aktivt innen drift av fysiske og 

nettbaserte butikker som selger møbler, inventar og husholdningsartikler i Europa.  

– Derot er et investeringsforetak som er kontrollert av hr. Formela. Hr. Formela kontrollerer BRW Trading Company 

(Belarus), som driver fire detaljbutikker som selger møbler, inventar og husholdningsartikler i Belarus. 

– BRW er et selskap som er aktivt innen produksjon og detaljsalg av møbler og drift av fysiske butikker som selger 

møbler, inventar og husholdningsartikler hovedsakelig i Polen, men også – i mindre omfang – i Slovakia og Belarus. 

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

området 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 223 av 

8.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10664 – XLCEE / DEROT / BLACK RED WHITE 

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/36/02 

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

(Sak M.10708 – CURA / OCG / DEUTSCHE EUROSHOP JV) 

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: 

– KG CURA Vermögensverwaltung GmbH & Co (”CURA”, Tyskland) 

– Oaktree Capital Group, LLC (”OCG”, USA) 

– Deutsche EuroShop AG (”Deutsche EuroShop”, Tyskland) 

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

Deutsche EuroShop. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 23. mai 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CURA er aktivt innen fast eiendom i detaljhandels-, kontor-, trafikk-, hotell-, bolig- og industrisektoren, hovedsakelig 

i Europa. 

– OCG er aktivt innen alternative og ikke-tradisjonelle investeringsfond over hele verden.  

– Deutsche EuroShop er aktivt innen investeringer og forvaltning av investeringer i kjøpesentre i Europa. 

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 221 av 

7.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10708 – CURA / OCG / DEUTSCHE EUROSHOP 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/36/03 

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

(Sak M.10723 – BROOKFIELD / JINDAL GROUP / JINDAL PLASTIC  

FILMS BUSINESS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Project Holdings Fourteen (DIFC) Limited (”Brookfield Project Holdings”, De forente arabiske emirater), kontrollert 

av Brookfield Asset Management Inc. (”Brookfield”, Canada) 

– Jindal Poly Films Limited (”JPFL”, India), en del av B.C. Jindal Group (”Jindal Group”) 

– Jindals plastfolievirksomhet (India), som i dag er kontrollert av Jindal Group 

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

3 nr. 4 over Jindals plastfolievirksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved overføring av eiendeler og kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Brookfield er en global kapitalforvalter som tilbyr en rekke offentlige og private investeringsprodukter og -tjenester, 

med særlig fokus på fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og aktiv eierkapital. 

– Jindal Group er en gruppe av selskaper som er aktive på globalt plan innen stålrør og rørdeler, emballasjefolie, 

kraftproduksjon, kaldvalset båndstål, galvaniserte plater og andre produkter. 

– Jindals plastfolievirksomhet er aktiv innen produksjon og markedsføring av fleksible plastfolier for bruk i produksjon 

av fleksibel emballasje og innen produksjon og markedsføring av pellets av polyetylentereftalat (PET), hovedsakelig 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 221 av 

7.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10723 – BROOKFIELD / JINDAL GROUP / JINDAL PLASTIC FILMS BUSINESS 

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/36/04 

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

(Sak M.10732 – EQT/BPEA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT AB (”EQT”, Sverige)  

– Baring Private Equity Asia Group Limited (”BPEA”, Hongkong og Singapore)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT er en global investeringsorganisasjon som fokuserer på aktive eierskapsstrategier. EQT har i dag EUR 73,4 

milliarder i forvaltningskapital fordelt på 28 aktive fond innenfor to forretningssegmenter – privat kapital og 

realaktiva. EQT-fondenes porteføljeforetak har virksomhet innen en rekke forskjellige bransjer og sektorer, som 

forbrukersektoren, forbruksvarer, energi og miljø, finansteknologi, helsetjenester, industriteknologi, forsikring, fast 

eiendom, tjenesteyting, sosial sektor, teknologi, media og telekommunikasjon og transport og logistikk.  

– BPEA er et panasiatisk foretak som fokuserer på unoterte investeringer. BPEA forvalter et program for investering i 

aktiv eierkapital, fungerer som organisator i forbindelse med oppkjøp og bidrar med vekstkapital til selskaper i 

forbindelse med utvidelse eller overtakelse, med særlig fokus på Asia og Stillehavsregionen, og forvalter dessuten 

dedikerte fond med fokus på privat fast eiendom og privat kreditt. BPEA gir råd til aktive eierfond innen en rekke 

forskjellige sektorer, deriblant utdanning, forretningsmessig tjenesteyting, produksjon, logistikk, helsetjenester og 

forbrukersektoren.  

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 226 av 

10.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10732 – EQT/BPEA 

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/36/05 

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

(Sak M.10737 – HP/POLY) 

1.  Kommisjonen mottok 2. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HP Inc. (”HP”, USA) 

– Plantronics, Inc. (”Poly”, USA) 

HP overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Poly. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HP: levering av personlige datamaskiner, tilgangsenheter, avbildnings- og skriverprodukter og relaterte teknologier, 

løsninger og tjenester. 

– Poly: globalt kommunikasjonsteknologiselskap som utformer, produserer og markedsfører integrerte kommuni-

kasjons- og samarbeidsløsninger til profesjonell bruk. 

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 226 av 

10.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10737 – HP/POLY 

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/36/06 

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

(Sak M.10762 – H&F/IRI) 

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: 

– Hellman & Friedman Capital Partners X, L.P. og dets parallelle fond (”H&F”, USA)  

– NPD Group, L.P., et porteføljeforetak som er kontrollert av Hellman & Friedman (”NPD”, USA) 

– Information Resources, Inc. (”IRI”, USA) 

H&F overtar indirekte enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over IRI gjennom en 

avtale om fusjon mellom IRI og NPD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– H&F: aktivt eierfond.  

– NPD: markedsundersøkelsesselskap. 

– IRI: markedsundersøkelsesselskap som leverer forbruker-, kunde- og detaljmarkedskunnskap og -analyser, med fokus 

på emballerte forbruksvarer. 

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 223 av 

8.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10762 – H&F/IRI 

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”). 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10775 – GBL/AFFIDEA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Groupe Bruxelles Lambert SA (”GBL”, Belgia) 

– Affidea Group B.V. (”Affidea”, Nederland) 

GBL overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Affidea. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GBL er et børsnotert investeringsselskap som investerer i globale selskaper med virksomhet innen en rekke sektorer, 

inkludert fast eiendom og IT-tjenester. 

– Affidea er et europeisk bildediagnostikkselskap med 320 sentre i 15 land, deriblant Italia, Polen, Portugal og 

Romania.  

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 226 av 

10.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10775 – GBL/AFFIDEA 

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.10780 – WATERLAND/KIDSFOUNDATION/PARTOU) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Waterland Private Equity Investments B.V. (”Waterland”, Nederland)  

– Orange TopCo B.V. (”KidsFoundation/Partou”, Nederland), som er kontrollert i fellesskap av Waterland og Onex 

Corporation 

Waterland overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele KidsFoundation/ 

Partou. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Waterland: uavhengig investeringskonsern som fokuserer på investering i aktiv eierkapital innenfor fire temaer: 

aldrende befolkning, utkontraktering og effektivitet, fritid og luksus og bærekraft. Waterland er hovedsakelig aktivt i 

Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederland, Polen og Storbritannia. 

– KidsFoundation/Partou: aktivt innen organisering og drift av barnehager og skolefritidstilbud i Nederland og Storbri-

tannia. 

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 226 av 

10.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10780 – WATERLAND/KIDSFOUNDATION/PARTOU 

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.10782 – PLD / NBIM / SANT BOI DE LLOBREGAT ASSET) 

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: 

– Prologis, L.P. (”PLD”, USA) 

– Norges Bank Investment Management (”NBIM”, Norge) 

– Måleiendommen (Spania) 

PLD og NBIM overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele mål-

eiendommen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PLD: eierskap, drift og utvikling av eiendommer, hovedsakelig for industriformål, i Nord- og Sør-Amerika, Europa 

og Asia.  

– NBIM: institusjonell investering for Statens pensjonsfond utland på vegne av det norske Finansdepartementet, med 

fokus på globale investeringer, herunder investeringer i fast eiendom i Nord-Amerika, Europa og Japan. 

– Måleiendommen er en fast eiendom beliggende i 26 Madre de Deu de Núria i Sant Boi de Llobregat nær Barcelona i 

Spania, som hovedsakelig brukes som logistikkanlegg.  

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 221 av 

7.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10782 – PLD / NBIM / SANT BOI DE LLOBREGAT ASSET 

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.10684 – SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32022M10684. 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.10695 – APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS  

INTERNATIONAL HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32022M10695. 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 i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Portugal 

Berørt flyrute Porto Santo–Funchal–Porto Santo 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

Fra 24. oktober 2022 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/ 

eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

Alle dokumenter er tilgjengelige på: 

http://www.saphety.com/ 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Infrastructure and Housing 

Cabinet of the Secretary of State for Infrastructures 

Av. Barbosa du Bocage, n.o 5 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

Tlf.: +351 210426200 

E-post: gabinete.seinf@mih.gov.pt 

 

2022/EØS/36/13 
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Pantelleria–Trapani og omvendt 

Pantelleria–Palermo og omvendt 

Pantelleria–Catania og omvendt 

Lampedusa–Palermo og omvendt 

Lampedusa–Catania og omvendt 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

1. desember 2022 

For henvendelser om teksten til og 

informasjon og/eller dokumentasjon om 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Sustainable Infrastructures and Mobility 

Department of Sustainable Mobility 

Directorate-General for Airports, Air Transport and Satellite 

Services 

Via Giuseppe Caraci, 36 

IT-00157 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644127190 

ENAC 

Air Transport and Licensing Development Department 

Viale Castro Pretorio, n. 118 

IT-00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

Internett: 

http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

E-post: 

dg.ta@pec.mit.gov.it 

osp@enac.gov.it 

 

2022/EØS/36/14 

http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov.it
mailto:osp@enac.gov.it


Nr. 36/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 9.6.2022 

 

 

Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Portugal 

Berørt rute Porto Santo–Funchal–Porto Santo 

Avtalens gyldighetsperiode Tre år fra flygingene starter 

Frist for innsending av anbud 62 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort  

(EUT C 210 av 25.5.2022, s. 31) 

For henvendelser om 

anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Alle dokumenter er tilgjengelige på: http://www.saphety.com 

For utfyllende opplysninger, kontakt: 

Ministry of Infrastructure and Housing 

Cabinet of the Secretary of State for Infrastructures 

Av. Barbosa du Bocage, n.o 5 

1049-039 Lisboa 

PORTUGAL 

Tlf.: +351 210426200 

E-post: gabinete.seinf@mih.gov.pt 

 

2022/EØS/36/15 
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