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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10838 – BERSAN EUROPEA DE AUTOMOCION /  

ASTARA WESTERN EUROPE) 

Kommisjonen mottok 16. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 16. desember 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

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

2023/EØS/1/01 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10981 – ITOCHU / TOKYO CENTURY / HCM / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 15. desember 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Itochu Corporation (”Itochu”, Japan). 

– Tokyo Century Corporation (”Tokyo Century”, Japan).  

– Hitachi Construction Machinery CO., Ltd (”HCM”, Japan). 

Itochu, Tokyo Century og HCM 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 fellesforetaket. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Itochu er et foretak som driver handel med diverse produkter fra mange forskjellige bransjer. 

– Tokyo Century leverer en rekke forskjellige finansieringstjenester, inkludert finansiell leasing, operasjonell leasing og 

avbetalingssalg, knyttet til et bredt spekter av utstyr. 

– HCM produserer og selger anleggsmaskiner, transportmaskiner og andre maskiner og innretninger. 

3. Fellesforetakets forretningsvirksomhet vil bestå i å tilby finansieringstjenester knyttet til HCM-produkter til forhandlere og 

detaljkunder samt finansielle tjenester knyttet til andre produkter enn HCM-produkter på anmodning fra kunder. 

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 492 av 

27.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10981 – ITOCHU / TOKYO CENTURY / HCM / 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. 

2023/EØS/1/02 

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

(Sak M.10982 – STELLANTIS / HON HAI PRECISION INDUSTRY / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. desember 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Stellantis N.V. (”Stellantis”, Nederland). 

– Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (”Hon Hai”, Taiwan). 

Stellantis og Hon Hai erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Stellantis er et globalt konsern som er aktivt innen utforming, konstruksjon, produksjon, distribusjon og salg av 

motorvogner, motorvognkomponenter og systemer for produksjon av motorvogner over hele verden.  

– Hon Hai leverer tjenester knyttet til produksjon av elektronisk utstyr for datamaskiner og kommunikasjon samt 

forbrukerelektronikkprodukter.  

3. Fellesforetakets forretningsvirksomhet vil bestå i følgende: 

– Det nystiftede fellesforetaket vil ha til formål å utvikle halvledere til bilmarkedet og ivareta alle funksjoner som hører 

inn under en uavhengig økonomisk enhet. 

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 494 av 

28.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10982 – STELLANTIS / HON HAI PRECISION INDUSTRY / 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. 

2023/EØS/1/03 

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

(Sak M.10983 – ALTAREA / CARREFOUR / SNC ALTACAR SARTROUVILLE /  

SNC ALTACAR NANTES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. desember 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Altarea (Frankrike).  

– Carrefour SA (”Carrefour”, Frankrike). 

– SNC Altacar Sartrouville (Frankrike). 

– SNC Altacar Nantes (Frankrike). 

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

nr. 4 over SNC Altacar Sartrouville og SNC Altacar Nantes, to selvstendig fungerende fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i to nystiftede fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Altarea er morselskapet i et konsern som er aktivt i sektoren for eiendomstjenester i Frankrike og, i mindre grad, i 

Spania og Italia (utvikling av bolig- og næringseiendommer, eierskap og forvaltning av kjøpesentre på egne vegne, 

forvaltning av næringseiendommer på egne vegne, forvaltning av kjøpesentre på vegne av tredjeparter, eiendomsfor-

valtning og gjennomføring av eiendomstransaksjoner). 

– Carrefour er morselskapet i et konsern som er aktivt innen detaljhandel, hovedsakelig med næringsmidler, og særlig 

innen drift av hypermarkeder, supermarkeder, nærbutikker, hentesalgbutikker og nettbaserte salgstjenester. Carrefour-

konsernet driver også, i beskjedent omfang, virksomhet i sektoren for eiendomstjenester. 

– SNC Altacar Sartrouville er et selskap som skal eie og drive kjøpesenteret i Avenue Robert Schuman i Sartrouville 

(78500), Frankrike. 

– SNC Altacar Nantes er et selskap som skal eie og drive kjøpesenteret i La Beaujoire i Nantes (44300), Frankrike.  

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 494 av 

28.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10983 – ALTAREA / CARREFOUR / SNC ALTACAR SARTROUVILLE / SNC ALTACAR NANTES 

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. 

2023/EØS/1/04 

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

(Sak M.10985 – BMHC/ALD/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi HC Capital inc. (”MHC”, Japan). 

– Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd (”BMHC”, Thailand), kontrollert av MHC. 

– ALD S.A. (”ALD”, Frankrike), kontrollert av Société Générale S.A. (Frankrike). 

– Et nystiftet foretak (”JVco”, Thailand). 

MHC erverver, direkte og indirekte gjennom BMHC og ALD, felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over JVco. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MHC leverer en rekke finansielle tjenester, inkludert finansielle leieavtaler, operasjonelle leieavtaler fokusert på 

eiendelsverdier, leasing av kjøretøyer, utleie av fast eiendom, PFI-virksomhet, fordringskreditt og miljørelaterte 

produkter. 

– BMHC leverer tjenester innen finansielle leieavtaler, operasjonelle leieavtaler, kjøp på avbetaling og leasing av 

kjøretøyer som gjør det mulig for foretak å anskaffe maskiner, produksjonsutstyr, kjøretøyer eller andre eiendeler.  

– ALD leverer tjenester innen leasing av kjøretøyer og flåtestyring. 

– JVco vil drive virksomheten ervervet fra BMHC som leverer et komplett sett av tjenester innen operasjonell leasing 

og flåtestyring i Thailand under en rekke merkenavn. JVco vil bare være aktivt i Thailand og vil ikke ha noen 

virksomhet i EØS. 

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 3 av 

5.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10985 – BMHC/ALD/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. 

2023/EØS/1/05 

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

(Sak M.10995 – INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL /  

CABLE CONNECTIVITY GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. desember 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cable Connectivity Group (”CCG”, Nederland). 

– Infinite Electronics International (”Infinite Electronics”, USA), kontrollert av Warburg Pincus LLC (”Warburg 

Pincus”, USA). 

Infinite Electronics (og Warburg Pincus) overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over CCG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Infinite Electronics er en leverandør av elektroniske komponenter, inkludert fly-, forsvars- og bredbåndskomponenter 

og komponenter til trådløs infrastruktur, med hovedkontor i USA. Infinite Electronics er kontrollert av Warburg 

Pincus, et globalt aktivt eierfond med hovedkontor i USA.  

3. Målforetaket har virksomhet på følgende områder: 

– CCG er en leverandør som er aktiv innen produksjon, distribusjon og montering av spesialkabler og kabeltilkob-

lingsløsninger og har hovedkontor i Nederland. 

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 492 av 

27.12.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10995 – INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL / CABLE CONNECTIVITY 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”). 

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

2023/EØS/1/06 

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

(Sak M.10932 – ZF / HELLA / NGK / CLARIOS / AHEAD JV) 

Kommisjonen besluttet 14. desember 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 32022M10932. 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.10949 – GONVARRI / MAJORITY SHAREHOLDERS / HIDRIA) 

Kommisjonen besluttet 24. november 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 32022M10949. 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. 

2023/EØS/1/07 
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