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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10507 – HITACHI RAIL / GROUND TRANSPORTATION SYSTEMS  

BUSINESS OF THALES) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hitachi Rail, Ltd. (”Hitachi Rail”, Storbritannia), som er kontrollert av Hitachi, Ltd. (Japan). 

– Thales S.A. sin virksomhet innen bakketransportsystemer (”Thales GTS”, Frankrike). 

Hitachi Rail overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Thales GTS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hitachi Rail er en globalt aktiv leverandør av transportløsninger, herunder rullende materiell, signalsystemer, 

nøkkelferdige løsninger, vedlikeholdstjenester og komponenter. 

– Thales GTS er en globalt aktiv leverandør av jernbanesignalsystemer, togkontrollsystemer, telekommunikasjons- og 

overvåkingssystemer og billetteringsløsninger. 

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 391 av 

12.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10507 – HITACHI RAIL / THALES GTS 

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/65/01 

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

(Sak M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cintra Infraestructuras España, S.L. (”Cintra”, Spania), som tilhører Ferrovial Group (Spania).  

– Abertis Autopistas España, S.A. (”Abertis”, Spania), kontrollert av Atlantia S.p.A (”Atlantia”, Italia) og Actividad de 

Construcción y Servicios, S.A. (”ACS”, Spania).  

– Itínere Infraestructuras (”Itínere”, Spania), kontrollert av Corsair Capital LLC (”Corsair”, USA).  

– Bip & Drive E.D.E. S.A. (”Bip & Drive”, Spania).  

Cintra, Abertis og Itínere overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over  

Bip & Drive.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cintra er aktivt innen bygging, utbedring, vedlikehold og forvaltning av veier og motorveier og innehar 

bomveikonsesjoner i Spania. Foretaket tilhører Ferrovial Group, et diversifisert konsern som er aktivt internasjonalt 

innen bygging, infrastrukturkonsesjoner, telekommunikasjon og tjenester. Foretaksgruppen Cintra, der Cintra er det 

overordnede foretaket, er Ferrovials datterforetak innen utbygging av infrastruktur for transport.  

– Abertis tilhører Abertis Group, som forvalter mobilitets- og telekommunikasjonsinfrastruktur over hele verden. I EU 

har Abertis hovedsakelig virksomhet i Spania og Frankrike og, i mindre omfang, Italia. Abertis kontrolleres i 

fellesskap av Atlantia og ACS. I Europa forvalter Atlantia motorveier (i Spania og Portugal) og lufthavner (i Italia og 

Frankrike) på konsesjon, i tillegg til å tilby mobilitetstjenester. ACS er aktivt innen bygge-, konsesjons- og 

tjenestevirksomhet i Europa, Amerika og Asia.  

– Itínere innehar motorveikonsesjoner i Spania. Foretaket er kontrollert av Corsair, et verdipapirforetak som fokuserer 

på utvikling av infrastrukturselskaper i Nord-Amerika og Europa. Foruten Itínere har Corsair ingen annen virksomhet 

i Spania.  

– Bip & Drive er en distributør av innretninger for elektronisk bompengebetaling, særlig utstyr i kjøretøy, til bruk på 

spanske motorveier.  

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 395 av 

14.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10561 – CINTRA / ABERTIS / ITINERE / BIP & DRIVE  

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/65/02 

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

(Sak M.10638 – ALD/LEASEPLAN) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ALD S.A. (”ALD”, Frankrike). 

– LP Group B.V. (”LeasePlan”, Nederland). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ALD: leverandør av mobilitetsløsninger, hovedsakelig leasing av kjøretøyer og relaterte forvaltningstjenester. ALD er 

kontrollert utelukkende av Société Générale S.A. (Frankrike), et bank- og finanstjenestekonsern med hovedkontor i 

Paris. 

– LeasePlan: selskap som er aktivt innen flåteforvaltning og mobilitetsløsninger.  

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 393 av 

13.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10638 – ALD/LEASEPLAN 

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/65/03 

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

(Sak M.10759 – GIP / MERIDIAM / VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS)) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Infrastructure Management LLC (”GIP”, USA). 

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

– Suez S.A. (”Suez”, Frankrike), et fellesforetak mellom GIP og Meridiam.  

– Veolias virksomhet innen farlig avfall (Frankrike). 

GIP og Meridiam overtar, gjennom Suez, felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Veolias virksomhet innen farlig avfall. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjene som utgjør Veolias virksomhet innen farlig avfall, en gruppe av 

aktiva og eierinteresser i sektoren for spesialavfall fra industrien som er omfattet av pålegget om utskillelse fra Veolia i 

henhold til avhendelsesforpliktelsene fastsatt i beslutning M.9969 av 14. desember 2021 – Veolia/Suez.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GIP er en uavhengig forvalter av infrastrukturfond som investerer i transport-, energi-, avfalls- og vannsektoren. 

– Meridiam er en global aktør som er spesialisert innen utvikling, finansiering og langsiktig forvaltning av infrastruktur, 

særlig i følgende sektorer: i) mobilitet, ii) energiomstilling og iii) miljømessig og sosial infrastruktur. 

– Suez er aktivt innen sektorene for vannbehandling, ikke-farlig avfall, regulert avfall og gaterenhold. 

– Veolias virksomhet innen farlig avfall er aktiv i markedene for nedgraving, brenning og fysisk-kjemisk behandling av 

farlig avfall. 

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 391 av 

12.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10759 – GIP / MERIDIAM / VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS) 

Merknadene kan sendes 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/65/04 

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

(Sak M.10886 – INEOS / SINOPEC / SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– INEOS AG (”INEOS”, Sveits). 

– China Petroleum and Chemical Corporation (”SINOPEC”, Kina), et statseid foretak. 

– Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd. (”Shanghai SECCO Petrochemical”, Kina), kontrollert av SINOPEC. 

INEOS og SINOPEC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3  

nr. 4 over Shanghai SECCO Petrochemical. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INEOS er et privateid konglomerat som produserer en rekke forskjellige kjemikalier, herunder petrokjemikalier, 

spesialkjemikalier og oljeprodukter. 

– SINOPEC er et petroleums- og petrokjemikonsern med hovedkontor i Beijing. 

– Shanghai SECCO Petrochemical er en produsent av propylen, polypropylen, akrylnitril, etylen, polyetylen, styren, 

polystyren, butadien og toluen. 

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 388 av 

10.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10886 – INEOS / SINOPEC / SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL 

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/65/05 

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

(Sak M.10887 – INEOS/SINOPEC/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– INEOS AG (”INEOS”, Sveits). 

– China Petroleum and Chemical Corporation (”SINOPEC”, Kina), et statseid foretak. 

– INEOS Sinopec HDPE (Tianjin) Limited (”INEOS Sinopec HDPE (Tianjin)”, Kina), et nystiftet fellesforetak 

kontrollert av INEOS og SINOPEC. 

INEOS og SINOPEC erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over INEOS Sinopec HDPE (Tianjin). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INEOS er et privateid konglomerat som produserer en rekke forskjellige kjemikalier, herunder petrokjemikalier, 

spesialkjemikalier og oljeprodukter. 

– SINOPEC er et petroleums- og petrokjemikonsern med hovedkontor i Beijing. 

3. Virksomheten til INEOS Sinopec HDPE (Tianjin) vil bestå i å utvikle, bygge og drive et anlegg for produksjon av 

polyetylen med høy tetthet i Kina. 

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 390 av 

11.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10887 – INEOS/SINOPEC/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/65/06 

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

(Sak M.10888 – INEOS / SINOPEC / INEOS STYROLUTION  

ADVANCED MATERIALS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– INEOS AG (”INEOS”, Sveits). 

– China Petroleum and Chemical Corporation (”SINOPEC”, Kina), et statseid foretak. 

– INEOS Styrolution Advanced Materials (Ningbo) Pte Ltd (”INEOS Styrolution Advanced Materials”, Kina), et 

nystiftet fellesforetak kontrollert av INEOS og SINOPEC. 

INEOS og SINOPEC erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over INEOS Styrolution Advanced Materials. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INEOS er et privateid konglomerat som produserer en rekke forskjellige kjemikalier, herunder petrokjemikalier, 

spesialkjemikalier og oljeprodukter. 

– SINOPEC er et petroleums- og petrokjemikonsern med hovedkontor i Beijing. 

3. Virksomheten til INEOS Styrolution Advanced Materials vil bestå i å utvikle, bygge og drive et anlegg for produksjon av 

polyetylen med høy tetthet i Kina. 

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 390 av 

11.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10888 – INEOS / SINOPEC / INEOS STYROLUTION ADVANCED MATERIALS 

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/65/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10893 – QUATTROR/IMTC/MTD) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– QuattroR SGR S.p.A. (”QuattroR”, Italia). 

– International Medical Technology Collective S.C.A. (”IMTC”, Luxembourg), kontrollert av Investindustrial S.A. 

(”Investindustrial”, Luxembourg). 

– Medical Technology and Devices SA (”MTD”, Sveits). 

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

over MTD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. Foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– QuattroR forvalter et italiensk aktivt eierfond og kontrollerer i dag fem porteføljeforetak innenfor områdene 

ingeniørvirksomhet, logistikk og produksjon.  

– IMTC er et investeringsforetak som er en del av Investindustrial, et investeringskonsern som fokuserer på forbruker- 

og fritidssektoren, helsevern og helsetjenester, industriell produksjon og teknologi.  

– MTD er et sveitsisk helseteknologiselskap som utformer, utvikler og leverer medisinsk utstyr, særlig utstyr for 

håndtering av diabetes, skarpt standard- og sikkerhetsutstyr, elektromedisinsk utstyr og sårpleieprodukter, på 

verdensbasis.  

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 388 av 

10.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10893 – QUATTROR/IMTC/MTD 

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.10895 – ATHORA / AXA CUSTOMER SOLUTIONS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Athora Holding Ltd. (”Athora”, Bermuda), som i siste instans er kontrollert av Apollo Global Management, Inc. 

(”Apollo”, USA). 

– Axa Customer Solutions Aktiengesellschaft (”Axa Customer Solutions”, Tyskland), som i siste instans er kontrollert 

av AXA S.A. (Frankrike). 

Athora overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Axa Customer 

Solutions. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Athora er aktivt innen forsikring og gjenforsikring, hovedsakelig i Nederland, Belgia, Italia og Tyskland. Athora er 

kontrollert av Apollo, en global forvalter av alternative aktiva.  

– Axa Customer Solutions er aktivt innen livsforsikring, hovedsakelig i Tyskland. Det eier en lukket portefølje  

av livsforsikringspoliser (utsatt livrente og kapitalforsikring), som representerer en forvaltet kapital på  

EUR 19 milliarder. 

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 393 av 

13.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10895 – ATHORA / AXA CUSTOMER SOLUTIONS 

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/65/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10922 – INTERPARKING SERVIZI / GKSD / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. oktober 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Interparking Servizi S.r.l. (”Interparking”, Italia), kontrollert av Ageas Group. 

– GKSD S.r.l. (”GKSD”, Italia), kontrollert av GK Group. 

Interparking og GKSD erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”fellesforetaket”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Interparking er aktivt innen forvaltning av avgiftsbelagte parkeringsplasser i Italia. 

– GKSD leverer prosjektledelses- og rådgivningstjenester innen en rekke sektorer, herunder helsetjenester, bygging, 

overvåking, rådgivning, forsikringsvurdering og juridisk og skattemessig rådgivning. GKSD er i dag bare aktivt i 

Italia. 

3. Virksomheten til det nystiftede fellesforetaket vil bestå i å forvalte og utnytte en nybygd parkeringsplass beliggende nær 

Milano som i dag er eid av Policlinico San Donato S.p.A. (”PSD”). 

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 390 av 

11.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10922 – INTERPARKING SERVIZI / GKSD / 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/65/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10945 – GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY  

UK GROUP HOLDINGS LTD) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Global Infrastructure Management LLC (”GIP”, USA). 

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

– Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. (”Activité Déchets Non Dangereux UK”, Storbritannia). 

GIP og Meridiam overtar, gjennom Suez S.A. (et fellesforetak mellom GIP og Meridiam), felles kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Activité Déchets Non Dangereux UK. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer i Activité Déchets Non Dangereux UK, en gruppe aktiva og 

eierinteresser i sektoren for ikke-farlig avfall i Storbritannia.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GIP er en uavhengig forvalter av infrastrukturfond som investerer i transport-, energi-, avfalls- og vannsektoren. 

– Meridiam er en global aktør som er spesialisert innen utvikling, finansiering og langsiktig forvaltning av infrastruktur, 

særlig i følgende sektorer: i) mobilitet, ii) energiomstilling og iii) miljømessig og sosial infrastruktur. 

– Activité Déchets Non Dangereux UK er aktivt i sektoren for ikke-farlig avfall i Storbritannia, særlig innsamling, 

sortering, resirkulering, gjenvinning (energi og materialer) og sluttbehandling av husholdnings-, bedrifts- og 

industriavfall. 

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 388 av 

10.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10945 – GIP / MERIDIAM / SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK GROUP HOLDINGS LTD 

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/65/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY) 

Kommisjonen besluttet 13. juli 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 32022M10594. 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.10696 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY / BP EUROPA /  

LOTOS-AIR BP POLSKA) 

Kommisjonen besluttet 29. september 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 32022M10696. 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.10791 – DAIMLER TRUCK / NEXTERA / BFM / JV) 

Kommisjonen besluttet 8. september 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 32022M10791. 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.10822 – ARDIAN / TA ASSOCIATES / ODEALIM GROUP) 

Kommisjonen besluttet 6. september 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 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10822. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 27. september 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 32022M10869. 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.10889 – CNP/CVA) 

Kommisjonen besluttet 3. oktober 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 32022M10889. EUR-Lex gir 

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