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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen mottok 7. oktober 2022 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning  

(EF) nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 26. oktober 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1) EUT C 395 av 14.10.2022, s. 12. 

(2) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2022/EØS/71/01 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– VINCI Energies S.A. (”VINCI Energies”, Frankrike), et datterselskap av VINCI S.A. (Frankrike), det overordnede 

morforetaket i VINCI Group.  

– Åtte av Kontron AGs IT-tjenesteselskaper, inkludert direkte og indirekte datterselskaper av disse (”Kontron IT 

Service Companies”): Amanox Solutions AG (Sveits), S&T Albania SH.p.k. (Albania), S&T Serbia d.o.o. (Serbia), 

hamcos IT Service GmbH (Tyskland), S&T Deutschland GmbH (Tyskland), S&T Mold srl., (Moldova), CITYCOMP 

Service GmbH, (Tyskland) og S&T CEE Holding s.r.o. (Slovakia). 

VINCI Energies overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Kontron IT 

Service Companies. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VINCI er en global diversifisert organisasjon som er aktiv innen konsesjoner og infrastruktur, byggevirksomhet, 

offentlige bygge- og anleggsarbeider, byggeteknikk og energi. Innenfor VINCI Group driver VINCI Energies også 

virksomhet på IT-tjenesteområdet, under merkenavnet Axians. Selskapene i Axians-nettverket leverer IT-tjenester 

som sky- og datasenterinfrastruktur, bedriftsnett, digitale arbeidsområder, forretningsapplikasjoner, dataanalyse og 

cybersikkerhet. 

– Kontron IT Service Companies driver virksomhet innen konsulenttjenester knyttet til IT-infrastruktur som datasentre 

og skytjenester, utforming av skreddersydde IT-nettverks- og sikkerhetskonsepter for lokal og skybasert infrastruktur 

og implementering, integrasjon og levering av IT-infrastruktur og programvareapplikasjoner og -løsninger. 

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 417 av 

31.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES 

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/71/02 

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

(Sak M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP Power Europe, a.s. (”EPPE”, Tsjekkia), som tilhører EPH Group (Tsjekkia).  

– PZEM Energy Company B.V. (”PEC”) og dets datterselskaper a) Sloe Centrale Holding B.V. (”SCH”), b) Sloe 

Centrale B.V. (”SCBV”) og c) PZEM Tolling Sloe B.V. (”PZEM TOLLING”) samt PZEM Pipe B.V. (”PZEM 

PIPE”) (alle Nederland), som enten er eid og kontrollert av PZEM Ficus alene eller eid og kontrollert av PZEM Ficus 

og EDF International i fellesskap. 

EPPE overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PEC, SCH, SCBV, 

PZEM TOLLING og PZEM PIPE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPPE (Tsjekkia) tilhører EPH Group. EPH Group er et vertikalt integrert energiforsyningsselskap som driver 

virksomhet på en rekke områder, herunder utvinning av brunkull, produksjon, distribusjon og forsyning av elektrisitet 

og varme samt overføring, distribusjon, lagring og forsyning av gass. 

– PZEM Energy Company B.V. (”PEC”) og dets datterselskaper a) Sloe Centrale Holding B.V. (”SCH”), b) Sloe 

Centrale B.V. (”SCBV”) og c) PZEM Tolling Sloe B.V. (”PZEM TOLLING”) samt PZEM Pipe B.V. (”PZEM 

PIPE”) (alle Nederland) driver virksomhet i energi- og gassektoren. 

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 417 av 

31.10.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10960 – EPPE / PZEM SUBSIDIARIES 

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/71/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10827 – SCINTIA/BEIERSDORF) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32022M10827. 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.10847 – NBH / NLMK DANSTEEL) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32022M10847. 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/71/04 

2022/EØS/71/05 

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

Berørt flyrute Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 17. februar 2023 til 26. oktober 2024 

Frist for innsending av anbud 27. desember 2022 

For henvendelser om anbudsinnbydel-

sen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EØS/71/06 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it.
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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 Italia 

Berørt flyrute Alghero–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 17. februar 2023 til 26. oktober 2024 

Frist for innsending av anbud 27. desember 2022 

For henvendelser om anbudsinnbydel-

sen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EØS/71/07 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it.
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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 Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 17. februar 2023 til 26. oktober 2024 

Frist for innsending av anbud 27. desember 2022 

For henvendelser om anbudsinnbydel-

sen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EØS/71/08 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it.
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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 Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 17. februar 2023 til 26. oktober 2024 

Frist for innsending av anbud 27. desember 2022 

For henvendelser om anbudsinnbydel-

sen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EØS/71/09 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it


3.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/9 

 

 

3
.1

1
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 7

1
/9

 

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 Italia 

Berørt flyrute Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 17. februar 2023 til 26. oktober 2024 

Frist for innsending av anbud 27. desember 2022 

For henvendelser om anbudsinnbydel-

sen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EØS/71/10 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it
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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 Italia 

Berørt flyrute Olbia–Milano Linate og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 17. februar 2023 til 26. oktober 2024 

Frist for innsending av anbud 27. desember 2022 

For henvendelser om anbudsinnbydel-

sen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

IT-09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Internett: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EØS/71/11 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it


3.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 71/11 

 

 

3
.1

1
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 7

1
/1

1
 

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 Frankrike 

Berørt flyrute Castres–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode 1. juni 2023 til 31. mai 2027 

Frist for innsending av søknader og 

anbud 

6. januar 2023, kl. 17.00 lokal tid i Paris 

Teksten til anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/ 

eller dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste kan fås ved 

henvendelse til 

Syndicat Mixte de l’aéroport régional de Castres-Mazamet 

CCI Tarn 

40 allée Alphonse Juin 

FR-81100 Castres 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 563514614 

E-post: f.chambert@tarn.cci.fr 

Eller via kjøperprofilen på plattformen: 

http://marches-publics.maires81.asso.fr/ 
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