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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– NN Investment Partners Holdings N.V.(2) (”NNIP”, Nederland), kontrollert av NN Group N.V. (Nederland) 

Goldman Sachs overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele NNIP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Goldman Sachs er en global investeringsbank og forvalter av verdipapirer og investeringer. 

– NNIP er et kapitalforvaltningsforetak som er et datterforetak av det nederlandske forsikringsselskapet NN Group 

N.V. 

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(3). 

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 60 av 

4.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10480 – GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING  

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)  Inkludert enekontroll over NN Investment Partners Funds Corporation (Poland SA) og felles kontroll med Venn Partner Service Limited 

over Venn Hypotheken (Netherlands BV). 

(3)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/6/01 

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

(Sak M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR SERVICES BUSINESS)) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– State Street Corporation (”State Street”, USA) 

– Brown Brothers Harriman & Co. (”BBH”, USA) sin virksomhet innen investortjenester 

State Street overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over BBHs virksomhet innen 

investortjenester. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– State Street er en leverandør av forskjellige finansielle tjenester, inkludert tjenester knyttet til amerikanske og globale 

verdipapirer. 

– BBH er aktivt innen investortjenester, formuesforvaltning og investeringsforvaltning. Divisjonen for investortjenester 

leverer løsninger knyttet til investeringstjenester, deponering og forvaring, agentur, utlån og lån av verdipapirer, 

investeringstransaksjoner og teknologiløsninger til sine kunder, som i første rekke er finansinstitusjoner og 

kapitalforvaltere. 

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 54 av 

1.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10499 – STATE STREET / BBH (INVESTOR SERVICES 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”). 

2022/EØS/6/02 

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

(Sak M.10512 – LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS  

BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP) 

1.  Kommisjonen mottok 24. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lear Corporation (”Lear”, USA) 

– Kongsberg Automotive ASAs virksomhet innen interiørkomfortsystemer (”Kongsbergs virksomhet innen interiør-

komfortsystemer”, Norge) 

Lear overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Kongsbergs virksomhet 

innen interiørkomfortsystemer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lear: levering av kjøretøyseter, kabelbunter og elektronikk til store kjøretøyprodusenter. 

– Kongsbergs virksomhet innen interiørkomfortsystemer: utforming, produksjon og levering av setevarme, seteven-

tilasjon, korsryggstøtte- og massasjeutstyr, panelvarme, kompletterende elektroniske enheter og systemkomponenter 

til personbiler. 

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 55I av 

2.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10512 – LEAR CORPORATION / INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG 

AUTOMOTIVE GROUP 

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/6/03 

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

(Sak M.10562 – CARLYLE / WARBURG PINCUS / DURAVANT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Carlyle Group (”Carlyle”, USA) 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”, USA) 

– Duravant LLC (”Duravant”, USA), kontrollert av Warburg Pincus 

Carlyle og Warburg Pincus overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Duravant. 

Sammenslutningen gjennomføres ved at aksjer kjøpes fra Warburg Pincus gjennom en avtale om kjøp av andeler (”Unit 

Purchase Agreement”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: global forvalter av alternative aktiva som forvalter fond som investerer globalt innenfor tre investerings-

områder: i) global aktiv eierkapital (herunder aktive eierfond, eiendomsfond og naturressursfond), ii) global kreditt 

(herunder likvid kreditt, illikvid kreditt og kreditt knyttet til realaktiva) og iii) investeringsløsninger (fond-i-fond-

program knyttet til aktiv eierkapital, som omfatter primærfond, sekundærfond og relatert saminvesteringsvirksomhet). 

– Warburg Pincus: globalt aktiv eierkapital-foretak med porteføljeforetak som driver virksomhet innen en rekke 

sektorer, inkludert forbrukertjenester, industrielle tjenester og forretningsmessig tjenesteyting. 

– Duravant: produksjon og levering av bearbeidings- og logistikkutstyr til selskaper som i hovedsak er aktive innen 

næringsmiddel-, e-handels- og distribusjonssektoren, samt relaterte ettermarkedstjenester (inkludert deler, installasjon 

og vedlikehold). 

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 60 av 

4.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10562 – CARLYLE / WARBURG PINCUS / DURAVANT 

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/6/04 

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

(Sak M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ace Holding B.V. (”Ace”, Nederland), kontrollert av GMC VI B.V. (Nederland), Quadrum Investment Fund III B.V. 

(Nederland) og Coöperatieve Gilde Healthcare Services U.A. (Nederland) 

– Mosadex Holding B.V. (”Mosadex”, Nederland)  

– Pharmalot Compounding B.V. (”Pharmalot”, Nederland), kontrollert av Mosadex og Basic Pharma Holding B.V. 

(Nederland) 

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

over hele Pharmalot. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ace er aktivt innen utvikling, produksjon, registrering og salg av legemidler for små pasientpopulasjoner eller sjeldne 

diagnoser. 

– Mosadex er aktivt innen innkjøp og engrossalg av legemidler, medisinsk utstyr og helseprodukter. 

– Pharmalot er aktivt innen produksjon og levering av farmasøytiske preparater. 

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 56 av 

3.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10567 – ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING  

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/6/05 

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


Nr. 6/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.2.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10577 – FSN CAPITAL VI / OPTIGROUP / HYGAS / BFG / TPC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– FSN Capital VI (Jersey) 

– OptiGroup AB (”OptiGroup”, Sverige) 

– Hygas B.V. (”Hygas”, Nederland)  

– BFG Packaging SRL (”BFG”, Romania)  

– Trias Productie Holding B.V. (”TPC”, Nederland) 

FSN Capital VI overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele OptiGroup, 

Hygas, BFG og TPC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FSN Capital VI er et investeringsfond som forvaltes av FSN Capital, et rådgivningsfirma innen aktiv eierkapital. FSN 

Capitals fond har en rekke porteføljeforetak innen ulike sektorer som industri og produksjon, forbruksvarer, 

forbrukertjenester og detaljhandel, programvare og teknologi, hovedsakelig i EØS. 

– OptiGroup er en ettstedsdistributør av næringsforvaltnings-, sikkerhets-, næringsmiddeltjeneste- og emballasje-

produkter samt papir og kontorrekvisita til bedriftskunder, hovedsakelig i Sverige, Finland, Belgia og Nederland. 

– Hygas er en ettstedsdistributør av hygieneprodukter, medisinsk engangsutstyr, verneutstyr og emballasjematerialer til 

bedrifter med virksomhet innen en rekke ulike områder, som helsetjenester, næringsmiddeltjenester, nærings-

forvaltningstjenester, detaljhandel, supermarkeder, hoteller og restauranter, velvære, bilindustri, landbruk og 

hagebruk, hovedsakelig i Nederland, Belgia, Tyskland og Frankrike. 

– BFG er en europeisk produsent av næringsmiddelemballasje av høy kvalitet som primært fokuserer på nisjeprodukter 

som brukes innen catering og bearbeiding av næringsmidler, og som hovedsakelig er aktiv i Romania.  

– TPC er en grossist innen emballeringstape, strekkfolie og pakkefolie og andre emballasjematerialer som betjener 

kunder innen B2B-markedet i Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland og 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 54 av 

1.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10577 – FSN CAPITAL VI / OPTIGROUP / HYGAS / BFG / TPC 

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/6/06 

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

(Sak M.10604 – OXFORD PROPERTIES / PINEBRIDGE BENSON ELLIOT /  

SIGMA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Oxford Six Limited, som er en del av Oxford Properties Group (”Oxford Properties”, Canada) 

– PineBridge Benson Elliot LLP (”PBBE”, Storbritannia) 

– Sigma Capital Group Limited (”Sigma”, Storbritannia) 

Oxford Properties og PBBE overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og  

artikkel 3 nr. 4 over Sigma. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Oxford Properties: eierskap, utvikling og forvaltning av faste eiendommer. Oxford Properties er eiendomsavdelingen 

til OMERS Administration Corporation (”OMERS”), som er administrator for Ontario Municipal Employees 

Retirement System Primary Pension Plan og forvalter for dennes pensjonsfond. 

– PBBE: fondsforvalter som kontrolleres utelukkende av PineBridge Investments, L.P. (”PineBridge”), en privat 

kapitalforvalter. 

– Sigma: britisk foretak som er spesialisert innen utvikling av boligprosjekter og byfornyelse.  

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 54 av 

1.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10604 – OXFORD PROPERTIES / PINEBRIDGE BENSON ELLIOT / SIGMA 

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.10609 – EURAZEO / PSPIB / FST HOTELS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada) 

– Eurazeo SE (”Eurazeo”, Frankrike) 

– FST Hotels, S.L. (”FST”, Spania) 

PSPIB og Eurazeo overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over FST. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSPIB: investeringsforvalter for pensjonsordningene til Canadas føderale offentlige sektor, Canadas væpnede styrker 

samt Canadas ridende politi og reservestyrke. PSPIB forvalter en diversifisert global portefølje som omfatter aksjer, 

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning samt investeringer i aktiv eierkapital, fast eiendom, 

infrastruktur, naturressurser og kreditt. PSPIBs porteføljeforetak er i hovedsak aktive i Australia, Asia og Nord-

Amerika og har en mer begrenset tilstedeværelse i Europa. 

– Eurazeo: børsnotert investeringsselskap med hovedkontor i Paris, Frankrike, og en diversifisert portefølje av aktiva til 

en verdi av flere milliarder euro. Eurazeo har tre hovedvirksomheter: aktiv eierkapital, privat gjeld og realaktiva. 

Porteføljeforetakene til Eurazeo er i hovedsak aktive i Europa (i første rekke Frankrike) og har en mer begrenset 

tilstedeværelse i resten av verden. 

– FST: drift av hoteller i Spania (Barcelona, Cordoba, Madrid og Oviedo) under merkenavnet Ayre Hoteles. FST eier 

også en tomt i Portugal (Porto). 

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 56 av 

3.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10609 – EURAZEO / PSPIB / FST HOTELS 

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.10108 – S&P GLOBAL / IHS MARKIT) 

Kommisjonen besluttet 22. oktober 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 2 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 32021M10108. 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.10371 – SIBUR/TAIF) 

Kommisjonen besluttet 30. september 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10371. 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.10448 – MABANAFT/H&R/P2X) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32022M10448. 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.10491 – ALLIANZ/INTELSAT) 

Kommisjonen besluttet 21. januar 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 32022M10491. 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.10503 – SK CAPITAL PARTNERS / SEQENS) 

Kommisjonen besluttet 9. desember 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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 32021M10503. 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.10545 – PSA/TIL/PNIT) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32022M10545. 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.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND / IFM INVESTORS / JV) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 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 32022M10548. 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.10581 – SPIE / STRUKTON SERVICES) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32022M10581. 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.10585 – APMH INVEST / UNILABS) 

Kommisjonen besluttet 20. januar 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 32022M10585. 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 Irland 

Berørte flyruter Chonamara–Árainn 

Chonamara–Inis Meáin–Inis Oírr 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

7. juni 2022 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Colm Mac Donncha 

Rannóg na n-Oileáin 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

Na Forbacha 

Co. na Gaillimhe 

IRLAND 

H91 KX39 

Tlf.: +353 858743881 

E-post: colm.macdonncha@drcd.gov.ie 
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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 Irland 

Berørte ruter Chonamara–Árainn 

Chonamara–Inis Meáin–Inis Oírr 

Avtalens gyldighetsperiode 7.6.2022–6.6.2026 

Frist for innsending av anbud 60 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 44 av 28.1.2022, s. 24) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Colm Mac Donncha 

An Roinn Forbartha, Tuaithe agus Pobail 

Na Forbacha 

H91 KX39 

Co. na Gaillimhe 

IRLAND 

(NB: Korrespondanse, anmodninger om informasjon, 

dokumentasjon og anbud i forbindelse med denne 

anbudskonkurransen må sendes inn til departementet via 

e-Tenders-nettstedet på https://www.etenders.gov.ie) 

 

2022/EØS/6/19 
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