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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10619 – SNAM/ENI/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 8. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Snam S.p.A. (”SNAM”, Italia) 

– ENI S.p.A. (”ENI”, Italia) 

– Et fellesforetak (Italia) 

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

JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SNAM er holdingforetaket til SNAM Group, som eier den største operatøren av gasstransmisjonsnett i Italia og har 

kapitalinteresser i en rekke foretak som er aktive innen gasstransmisjon og -lagring i flere EU-land. 

– ENI er en del av ENI-konsernet, som historisk har vært aktivt globalt i hele verdikjeden for olje og gass. 

3. Fellesforetakets virksomhet vil bestå i å drifte og levere tilleggstjenester til de tunisiske og undersjøiske delene av 

gassrørledningen som går mellom Algerie og Italia (Trans-Mediterranean Pipeline).  

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.  

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 351 av 

14.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10619 – SNAM/ENI/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”). 

2022/EØS/59/01 

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


Nr. 59/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10696 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / BP EUROPA /  

LOTOS – AIR BP POLSKA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aramco Overseas Company B.V. (”AOC”, Nederland), kontrollert av Saudi Arabian Oil Company (Saudi-Arabia) 

– BP Europa SE (”BP Europa”, Tyskland), kontrollert av BP p.l.c. (Storbritannia) 

– Lotos – Air BP Polska sp. z o.o. (”målforetaket”, Polen) 

AOC og BP Europa overtar felles 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: 

– AOC leverer et bredt spekter av tjenester, inkludert økonomistøttetjenester, forsyningsledelsestjenester, tekniske 

støttetjenester og en rekke forskjellige administrative støttetjenester, til sine tilknyttede foretak i Saudi Aramco-

konsernet.  

– BP Europa utøver mesteparten av BPs virksomhet i Polen, inkludert levering av drivstoff til veigående kjøretøyer 

gjennom sine egne bensinstasjoner og andre forhandlere og salg av smøremidler, blant annet gjennom merket Castrol. 

BP er i dag ikke aktivt innen levering eller salg av flydrivstoff i Polen. 

– Målforetaket er et fellesforetak som kontrolleres i fellesskap av Grupa Lotos S.A. og BP Europa og er aktivt innen 

salg av JET-A1 jetdrivstoff og flybensin og påfyll av disse typene flydrivstoff på luftfartøyer ved lufthavner i Polen.  

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 351 av 

14.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10696 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / BP EUROPA / LOTOS – AIR BP POLSKA 

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/59/02 

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


15.9.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10766 – DANSKE BANK / LÄNSFŐRSÄKRINGAR BANK /  

NORDEA / SBAB BANK / SEB / HANDELSBANKEN / SWEDBANK / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 
planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tambur, en digital kommunikasjonsplattform, samt tilknyttede eiendeler, data, avtaler osv. som er nødvendige for 
driften av denne plattformen, som i dag er eid av UC AB, som i sin tur er kontrollert av Enento Group Plc (”Tambur”, 
Sverige) 

– Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”, Danmark) 

– Länsförsäkringar Bank AB (”Länsförsäkringar Bank”, Sverige) 

– Nordea Bank Abp (”Nordea”, Finland) 

– SBAB Bank AB (publ) (”SBAB Bank”, Sverige) 

– Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”, Sverige) 

– Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”, Sverige) 

– Swedbank AB (publ) (”Swedbank”, Sverige) 

Danske Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB, Handelsbanken og Swedbank overtar felles kontroll i 
henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Tambur.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tambur er en digital kommunikasjonsplattform som brukes som støtte av banker og eiendomsmeglere i forbindelse 
med prosessen med boligtransaksjoner i det svenske markedet. 

– Danske Bank er et dansk finanstjenesteselskap som er aktivt innen detalj- og engrosbanktjenester, pensjonsordninger, 
forsikring, pantelån, kapitalforvaltning, megling, fast eiendom og leasingtjenester, hovedsakelig i Norden og andre 
nordeuropeiske land. 

– Länsförsäkringar Bank er et svensk finanstjenesteselskap som leverer finanstjenester til detalj- og landbrukskunder  
og små og mellomstore bedrifter, inkludert lån, sparing, rådgivningstjenester, innskudd, konto- og betalingstjenester 
og pensjonsprodukter, i Sverige. Länsförsäkringar Bank er også aktivt, gjennom et datterforetak, innen  
leasing/avbetalingskjøp. 

– Nordea er en finsk bank som tilbyr et komplett utvalg av tjenester innenfor fire hovedområder: forbruker-
bankvirksomhet, bedriftsbankvirksomhet, store selskaper og institusjoner og kapital- og formuesforvaltning, 
hovedsakelig i sine fire nordiske hjemmemarkeder – Danmark, Finland, Norge og Sverige. 

– SBAB Bank er en statseid svensk bank som er aktiv i det svenske boliglånsmarkedet og retter seg mot privatpersoner, 
borettslag og selskaper. SBAB Bank tilbyr også spareprodukter og usikrede lån. 

– SEB er en svensk bank som tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester til privat- og bedriftskunder, inkludert 
investerings-, detalj- og engrosbanktjenester, lån, sparing, forsikring, pantelån, kapital- og formuesforvaltning, 
rådgivningstjenester og leasing, hovedsakelig i Norden, Baltikum og Tyskland.  

– Handelsbanken er en svensk bank som tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester som dekker alle former for 
bankvirksomhet, inkludert tradisjonelle bedriftstransaksjoner, investeringsbankvirksomhet og trading samt 
detaljbanktjenester og livsforsikring, hovedsakelig i Norden, Storbritannia og Nederland.  

– Swedbank er en svensk bank som tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester til detalj- og bedriftskunder og 
offentlig sektor, inkludert lån, sparing, rådgivningstjenester, innskudd, konto- og betalingstjenester og pensjons-
produkter, hovedsakelig i Norden og Baltikum.  

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 355 av 
16.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10766 – DANSKE BANK / LÄNSFŐRSÄKRINGAR BANK / NORDEA / SBAB BANK / SEB / 
HANDELSBANKEN / SWEDBANK / 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/59/03 

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


Nr. 59/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10792 – PHILIP MORRIS INTERNATIONAL / SWEDISH MATCH) 

1.  Kommisjonen mottok 6. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Philip Morris Holland Holdings B.V. (”PMHH”, Nederland), kontrollert av Philip Morris International Inc. (”PMI”, 

USA) 

– Swedish Match AB (”Swedish Match”, Sverige) 

PMI overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Swedish Match. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 11. mai 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PMI er et internasjonalt tobakksselskap som produserer og selger sigaretter og andre brennbare tobakksvarer samt 

andre tobakks- og nikotinholdige produkter og tilbehør. 

– Swedish Match produserer og selger diverse tobakksvarer til bruk i munnen, nikotinposer og tobakks- og nikotinfrie 

poseprodukter samt sigarer, fyrstikker, lightere og andre ildrelaterte produkter. Swedish Match er også involvert i 

distribusjon av tobakks- og nikotinholdige produkter i Sverige og Norge gjennom et datterforetak. 

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 351 av 

14.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10792 – PHILIP MORRIS INTERNATIONAL / SWEDISH MATCH 

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/59/04 

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

(Sak M.10858 – RAFFLES/APG/CMGO/TSH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Raffles Leven Limited (”Raffles”, Storbritannia), som tilhører GIC Realty (Singapore) 

– Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool på vegne av APG Strategic Real Estate Pool (”APG”, 

Nederland), kontrollert av Stichting Pensioenfonds ABP (”ABP”, Nederland) 

– MacGregor TSH 2 B.V. (”CMGO”, Nederland)  

– TSH Grafton B.V. (”TSH”, Nederland) 

Raffles, APG og CMGO overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over TSH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TSH: selskap som har som viktigste virksomhetsområde å drive The Student Hotel-konsernet, en hybridhotell-

virksomhet som omfatter 15 eiendommer i EU. 

– Raffles: indirekte datterforetak av GIC Realty, som fokuserer på eierskap av faste eiendommer på vegne av 

myndighetene i Singapore.  

– APG: depositar for et investeringsfond hvis reelle eier i siste instans er ABP, en nederlandsk pensjonsforvaltnings-

organisasjon som er spesialisert innen kollektive pensjoner i offentlig sektor.  

– CMGO: selskap som representerer interessene til den opprinnelige stifteren av The Student Hotel-konsernet. 

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 349 av 

12.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10858 – RAFFLES/APG/CMGO/TSH 

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/59/05 

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


Nr. 59/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10866 – F2i / GVM / GENERATION AND SUPPLY BUSINESSES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– F2i SGR S.P.A. (Italia)  

– Grupo Villar Mir, S.A.U. (”GVM”, Spania), som i siste instans er kontrollert av flertallsaksjeeieren Juan Miguel 

Villar Mir (Spania) 

– Visse datterforetak (samlet kalt ”Generation Business”) av Villar Mir Energía, S.L.U. (Spania), som tilhører GVM  

F2i overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Generation Business.  

I tillegg overtar F2i og GVM felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over Energya VM Generación, S.L.U. (“forsyningsfellesforetaket”), som i dag er et heleid datterforetak av GVM.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– F2i er en investor i aktiv eierkapital med investeringer i følgende sektorer: transport og logistikk, distribusjonsnett, 

telekommunikasjon, grønn energi, sirkulær økonomi og helse og sosiale fasiliteter. 

– GVM er et familieeid industrikonsern som er aktivt innen produksjon og levering av elektrisk kraft, levering av gass, 

produksjon av silisium- og manganbaserte legeringer og ferrolegeringer samt eiendomsutvikling. 

– Generation Business er aktivt innen produksjon av elektrisk energi, hovedsakelig fra vindmølleparker, i Spania. 

3. Forsyningsfellesforetaket driver virksomhet innen detaljforsyning av elektrisk kraft og naturgass. 

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 351 av 

14.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10866 – F2i / GVM / GENERATION AND SUPPLY BUSINESSES 

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/59/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10869 – P2X EUROPE / NVG / P2X PORTUGAL JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– P2X Europe GmbH & Co. KG (”P2X Europe”, Tyskland), som er kontrollert av Mabanaft GmbH & Co. KG 

(Tyskland), et datterforetak av Marquard & Bahls Group AG (Tyskland), og H&R GmbH & Co. KGaA (Tyskland) 

– The Navigator Company, S.A. (”NVG”, Portugal), som i siste instans er kontrollert av Sodim, SGPS, S.A., Portugal 

(”Sodim”) 

– P2X Portugal, Unipessoal Lda. (”P2X Portugal”, Portugal) 

P2X Europe og NVG overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over P2X Portugal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– P2X Europe utvikler og gjennomfører kommersielle prosjekter for produksjon av kraft-til-X-produkter. P2X Europe 

er også aktivt på engrosnivå, som både selger og kjøper av kraft-til-X-produkter. 

– NVG er et portugisisk selskap som driver virksomhet innen papirmasse og papir. 

3. P2X Portugals forretningsvirksomhet vil bestå i følgende: i) å utvikle, bygge, drive, vedlikeholde og finansiere et vertikalt 

integrert kraft-til-væske-prosjekt i industriell skala og ii) å kommersialisere og markedsføre kraft-til-væske-produkter som 

syntetiske mellomprodukter (f.eks. syntetisk råolje og voks) og syntetiske karbonnøytrale derivater (f.eks. syntetisk 

flydrivstoff). 

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 351 av 

14.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10869 – P2X EUROPE / NVG / P2X PORTUGAL 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/59/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10872 – GEELY / RENAULT / RENAULT KOREA MOTORS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Geely Automobile Holdings Limited (”Geely”, Caymanøyene), et datterforetak av Zhejiang Geely Holding Group 

Co., Ltd. (Kina)  

– Renault S.A.S. (”Renault”, Frankrike), et datterforetak av Renault S.A. (Frankrike) 

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

over Renault Korea Motors Co., Ltd. (”målforetaket”), et foretak som er stiftet og aktivt i Sør-Korea, og som i dag er eid 

av et datterforetak av Renault og Samsung. Målforetaket er i dag kontrollert av Renault alene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Geely produserer og selger personbiler over hele verden. 

– Renault produserer og selger personbiler og lette nyttekjøretøyer og leverer kjøretøydeler og mobilitetstjenester. 

3. Målforetaket har virksomhet på følgende områder:  

– Produksjon og salg av personbiler i Sør-Korea og eksport av personbiler til tilgrensende markeder i Asia.  

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 351 av 

14.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10872 – GEELY / RENAULT / RENAULT KOREA MOTORS 

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/59/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10879 – WISHCARD / EMZ PARTNERS / IK INVESTMENT /  

OAKLEY CAPITAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EMZ Partners SAS (”EMZ”, Frankrike), gjennom Saulire S.à r.l. 

– IK Investment Partners S.à r.l. (”IK”, Luxembourg), gjennom IK PF II Luxco 3 S.à r.l. 

– Oakley Capital (”Oakley”, Tyskland), gjennom Wishcard CoInvestCo S.à r.l. 

– Valentin Schütt (”hr. Schütt”, Østerrike), gjennom sitt heleide spesialforetak Nexec Holding GmbH 

– Wishcard Technologies Group GmbH (”Wishcard”, Tyskland) 

EMZ, IK, Oakley og hr. Schütt overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Wishcard. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EMZ er et aktivt eierfond som fokuserer på langsiktige investeringer i mellomstore selskaper i ulike sektorer.  

– IK er et aktivt eierfond som investerer i en rekke forskjellige sektorer, med fokus på forretningsmessig tjenesteyting, 

næringsmidler og konsumgoder, industri og helsetjenester. 

– Oakley er et aktivt eierfond som investerer i mellomstore selskaper innen forbrukersektoren, utdanning og teknologi. 

– Valentin Schütt er en fysisk person og stifteren av Wishcard. 

– Wishcard er, gjennom sine datterforetak, en leverandør av totrinns gavekort og B2B-gavekort.  

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 349 av 

12.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10879 – WISHCARD / EMZ PARTNERS / IK INVESTMENT / OAKLEY CAPITAL 

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/59/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10889 – CNP/CVA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CNP Assurances S.A. (”CNP”, Frankrike), kontrollert av Caisse des Dépôts et Consignations (”CDC”, Frankrike) 

– CNP Vita Assicura S.p.A. (”CVA”, Italia), kontrollert i fellesskap av CNP og UniCredit S.p.A. (”UniCredit”, Italia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CNP utvikler, leverer og administrerer forsikringsprodukter globalt. I Italia er CNP hovedsakelig aktivt innen levering 

av livsforsikringsprodukter. 

– CVA er et forsikringsselskap som i dag er kontrollert i fellesskap av CNP og UniCredit, og som leverer livsforsik-

ringsprodukter i Italia. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 355 av 

16.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10889 – CNP/CVA 

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/59/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10849 – HUK/BRI/LNN/PITSTOP) 

Kommisjonen besluttet 31. august 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 32022M10849. 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/59/11 

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


Nr. 59/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.9.2022 

 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutninger av 20. januar 2021 

i saker om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions  

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax,  

AT.40422 – Bandai Namco og AT.40424 – Capcom (videospillsaker)) 

(meddelt under nummer C(2021) 57 final, C(2021) 63 final, C(2021) 72 final, C(2021) 74 final, 

C(2021) 75 final og C(2021) 78 final) 

Kommisjonen traff 20. januar 2021 seks beslutninger i forbindelse med saker om anvendelse av artikkel 

101 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde. Beslutningene gjelder følgende fem saker: AT.40413 – Focus Home, 

AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco og AT.40424 – Capcom.  

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

(i EUT C 320 av 24.8.2022) offentliggjort partenes navn og beslutningenes hovedinnhold, inkludert 

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

forretningshemmeligheter. 

  

(1) EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1. 

2022/EØS/59/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.320.01.0005.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 30. juni 2022 

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

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT. 40511 – Insurance Ireland: database over forsikringsfordringer og  

vilkår for tilgang) 

(meddelt under nummer C(2022) 4448 final) 

Kommisjonen traff 30. juni 2022 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå (i EUT C 335 av 2.9.2022, s. 12) offentliggjort 

partenes navn og beslutningens hovedinnhold, inkludert enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. 

  

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

2022/EØS/59/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.335.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens 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)(1) 

Følgende beslutninger om delvis tillatelse er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Natriumkromat 

EF-nr. 231-889-5, CAS-

nr. 7775-11-3 

C(2022) 6036 26. august 2022 REACH/22/26/0 EUT C 335 av 

2.9.2022, s. 8 

Beslutningene finnes på Kommisjonens nettsted: Authorisation (europa.eu) 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/59/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.335.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.335.01.0008.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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