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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9477 – STEAG/OYAK/SET) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– STEAG GmbH (”STEAG”, Tyskland) 

– Ordu Yardımlaşma Kurumu (”OYAK”, Tyrkia) 

– STEAG Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş., (”SET”, Tyrkia), i dag kontrollert av STEAG Beteilungsgesellschaft mbH 

(“STEAG BG”), i siste instans kontrollert av STEAG 

STEAG, via STEAG BG, og OYAK, via OYAK Birleşik Enerji, overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele SET. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– STEAG: et internasjonalt energiforetak hovedsakelig aktivt innen produksjon og markedsføring av elektrisitet og 

oppvarming og tilknyttede tjenester. 

– OYAK: et tyrkisk privat pensjonsfond med datterselskaper med virksomhet innen et bredt spekter av sektorer, hoved-

sakelig gruvedrift, metallurgi, sement, betong, papir, kjemikalier, finansielle tjenester, kjøretøyer, logistikk, konstruk-

sjon, energi og tjenesteyting. 

– SET: hovedsakelig aktivt innen energihandel og energitilknyttede tjenester i Tyrkia. 

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

området for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

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 4 av 

8.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9477 – STEAG/OYAK/SET 

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. 

2020/EØS/1/01 

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

(Sak M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision) 

1. Kommisjonen mottok 23. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EssilorLuxottica S.A. (”EssilorLuxottica”, Frankrike og Italia) 

– GrandVision N.V. (”GrandVision”, Nederland), der HAL Optical Investments B.V. er flertallsaksjeeier 

EssilorLuxottica overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

GrandVision. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EssilorLuxottica: i) alle faser i utviklingen av oftalmologiske (korrigerende) linser, fra design til produksjon og 

engrossalg, ii) design, produksjon og distribusjon av briller og iii) detaljhandel med optiske produkter 

– GrandVision: detaljhandel med optiske produkter. 

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 punkt.  

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 5 av 

9.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision 

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”). 

2020/EØS/1/02 

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

(Sak M.9574 – Associated British Foods / Wilmar International /  

AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AB Mauri China Limited (”ABM”, Kina), et indirekte heleid datterselskap av Associated British Foods (”ABF”, Det 

forente kongerike) 

– Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. (”YKA”, Kina), et indirekte datterforetak av Wilmar International Limited 

(”WILMAR”, Singapore) 

ABF og WILMAR overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ABF: foretaket er aktivt på fem hovedområder: i) produksjon av bakeingredienser, ii) produksjon av sukker, iii) 

produksjon av dagligvarer, iv) levering av landbruksprodukter til gårdbrukere og iv) detaljhandel i butikk. 

– ABM: produksjon av gjær og bakeingredienser. 

– WILMAR: dyrking av oljepalmer, knusing av oljefrø, raffinering av matoljer, maling og raffinering av sukker, 

produksjon av forbruksvarer, spesialfettprodukter, oljekjemikalier, biodiesel og gjødselprodukter samt maling av mel 

og ris. 

– YKA: investeringsvirksomhet, hovedsakelig innen følgende industrier: knusing av oljefrø, raffinering av matoljer, 

spesialfettprodukter, oljekjemikalier, behandling av mais, hvete og soyabønner, bærekraftig behandling i flere trinn av 

risbaserte næringsmidler og drikkevarer, forskning og utvikling innen korn- og oljeteknologi. 

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 punkt. 

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 4 av 

8.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9574 – Associated British Foods / Wilmar International / AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company 

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. 

2020/EØS/1/03 

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

(Sak M.9612 – Central Group / SIGNA Prime / Mahis JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

‒ Harng Central Department Store Ltd (”Central”, Thailand) 

‒ SIGNA Prime Selection AG (”SIGNA Prime”, Østerrike)  

‒ Mariahilfer Straße 10-18 Beteiligung S.a.r.l (”Mahis JV”, Luxembourg) 

Central og SIGNA Prime overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Mahis JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

‒ Central: aktiv over hele verden innen varehandel, eiendom, detaljhandel, reiseliv og restaurantvirksomhet, hoved-

sakelig i Sørøst-Asia, herunder Thailand, Indonesia og Vietnam. I EU er Central aktiv innen detaljhandelen i Italia, 

Tyskland og, i mindre omfang, i Danmark. Foretaket driver varehus i Berlin, Hamburg og München (gjennom 

KaDeWe-konsernet). 

‒ SIGNA Prime: tilhører forretningsenheten SIGNA Real Estate, som eier eiendommer sentralt i byer hovedsakelig i 

Østerrike og Tyskland. Forretningsenheten SIGNA Retail er aktiv innen detaljhandel og driver varehuskjeden 

GALERIA Karstadt Kaufhof i Tyskland. Både SIGNA Real Estate og SIGNA Retail kontrolleres av SIGNA Holding 

GmbH, som i sin tur i siste instans er kontrollert av Familie Benko Privatstiftung. 

‒ Mahis JV: eier indirekte eiendommen Mariahilfer Straße 10-18 i Wien, som i dag i hovedsak huser en møbelbutikk. 

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 punkt.  

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 4 av 

8.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9612 – Central Group / SIGNA Prime / Mahis 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. 

2020/EØS/1/04 

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

(Sak M.9633 – Astorg / Nordic Capital / Novo / ERT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

2.  Meldingen berører følgende foretak: 

– A7 Invest BidCo Limited (”A7 Invest BidCo”), kontrollert av Astorg VII SLP, et fond som forvaltes av Astorg Asset 

Management S.à.r.l, (”Astorg”, Luxembourg) 

– Nordic Capital IX Limited (”Nordic Capital”, Jersey, Kanaløyene) 

– Novo Holdings A/S (”Novo”, Danmark) 

– eResearchTechnology (”ERT”, USA), i dag kontrollert alene av Nordic Capital 

Astorg, (gjennom A7 Invest BidCo), Nordic Capital og Novo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele ERT(2). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

3.  De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Astorg: privat egenkapitalkonsern.  

– Nordic Capital: investering av privat egenkapital i en rekke bransjer inkludert helse, teknologi og betalingsløsninger, 

finansielle tjenester, industri og foretakstjenester og forbruksvarer.  

– Novo: ansvarlig for aktivaforvaltning for Novo Nordisk Foundation gjennom strategiske investeringer på området 

biovitenskap og tilknyttede områder og gjennom mindre investeringer i finans- og risikokapital innen en bred 

portefølje av foretak innen medisinsk og vitenskapelig forskning. 

– ERT: leverandør av programvarebaserte kliniske forskningsløsninger.  

4. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virke-

området for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.   

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). 

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 1 av 

3.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9633 – Astorg / Nordic Capital / Novo / ERT 

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) Den nåværende ledelsen i ERT vil eie mindre enn 1 % av aksjekapitalen. 

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

2020/EØS/1/05 

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

(Sak M.9640 – BCP / CD&R Fund X / BrandSafway) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. desember 2019 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: 

– BCP Acquisitions LLC (”BCP”, USA) 

– CD&R Fund X (USA) 

– Brand Industrial Holdings, Inc. (”BrandSafway”, USA), kontrollert av 

– CDR Bullseye Holdings L.P. (”CDR Bullseye”, USA) 

BCP og CD&R Fund X overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

BrandSafway. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BCP: et selskap med begrenset ansvar som er kontrollert av Brookfield Assets Management Inc., en global kapitalfor-

valter. 

– CD&R Fund X: et av Clayton, Dubilier & Rices risikokapitalfond. 

– BrandSafway: en spesialentreprenør som leverer spesialiserte tjenester til kunder innen industri, handel og infra-

struktur, og som driver virksomhet på tre forretningsområder: stillaser og adgangsløsninger, spesialiserte tjenester til 

industrien samt forskaling og avstiving. 

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 punkt.  

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 4 av 

8.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9640 – BCP / CD&R Fund X / BrandSafway 

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. 

2020/EØS/1/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9658 – Daiwa Securities Group / Aquila Holding / Aquila Capital Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Daiwa Securities Group Inc. (”Daiwa”, Japan) 

– Aquila Holding GmbH (”Aquila Holding”, Tyskland) 

– Aquila Capital Holding GmbH (”Aquila Capital”, Tyskland), kontrollert av AquilaHolding  

Daiwa og Aquila Holding overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Aquila Capital. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Daiwa: finansielt tjenesteforetak som er registrert på børsen i Tokyo, og som leverer et bredt spekter av finansielle 

tjenester.  

– Aquila Holding: privateid holdingforetak som har som eneste formål å eie aksjer i Aquila Capital. Aquila Holdings 

aksjeeiere har andre kontrollerende investeringer i ulike foretak. 

– Aquila Capital: aktiva- og investeringsforvalter som fokuserer på langsiktige og bærekraftige investeringsløsninger. 

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 punkt.  

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 2 av 

6.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9658 – Daiwa Securities Group / Aquila Holding / Aquila Capital 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) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2020/EØS/1/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9668 – JD Sports Fashion / Iberian Sports Retail Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– JD Sports Fashion Plc (”JD”, England og Wales) 

– Iberian Sports Retail Group SL (”ISRG”, Spania), i dag kontrollert i fellesskap av JD, Sonae, SGPS, S.A. og Balaiko 

Firaja Invest S.L. 

JD overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket ISRG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– JD: detaljhandel med sportsutstyr og sko, driver treningssentre i Det forente kongerike. Flertallsaksjeeieren i JD er 

Pentland Group, som er aktiv innen engrossalg av ulike merkevarer innen friluftslivsutstyr til forhandlere av slikt 

utstyr. 

– ISRG: spesialisert detaljsalg av sportsutstyr i Portugal og Spania. ISRG var tidligere kjent som JD Sprinter Holdings 

2010, S.L. 

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 punkt.  

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 5 av 

9.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9668 – JD Sports Fashion / Iberian Sports Retail 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. 

2020/EØS/1/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9683 – Colony Capital / PSP / Etix) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Colony Capital, Inc. (”Colony Capital”, USA) 

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

– Etix Group S.A. (”Etix”, Luxembourg) 

Colony Capital og PSP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Etix. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Colony Capital: investeringsforvaltningsforetak aktivt innen eiendomsforvaltning over hele verden. 

– PSP: kanadisk pensjonsinvesteringsforvalter med en bred global portefølje. 

– Etix: leverandør av datasentertjenester i Europa, Afrika og Latin-Amerika. 

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 punkt.  

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 6 av 

10.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9683 – Colony Capital / PSP / Etix 

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. 

2020/EØS/1/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9687 – CPPIB/OTPP/IDEAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada)  

– Ontario Teacher's Pension Plan Board (”OTPP”, Canada) 

– Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina S.A.B. de C.V. (”IDEAL”, Mexico)  

CPPIB og OTPP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over IDEAL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21. november 2019.   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB: investeringsforvaltningsforetak som investerer i offentlige og private aksjer, fast eiendom, infrastruktur og 

verdipapirer med fast avkastning.  

– OTPP: Canadas største yrkesspesifikke pensjonsordning som eier en allsidig, global portefølje av aktiva.  

– IDEAL: utvikling, salgsfremmende tiltak og drift av infrastrukturprosjekter i Mexico og Latin-Amerika med 17 infra-

strukturkonsesjoner i ulike sektorer i Mexico, herunder bomveier, vann, energi, sosial infrastruktur og logistikk-

terminaler.  

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 punkt.   

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 2 av 

6.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9687 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT 

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. 

2020/EØS/1/10 

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

(Sak M.9688 – Cinven / Astorg / LGC Science Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cinven Capital Management (VII) Genera Partner Limited (”Cinven”, Det forente kongerike) 

– Astorg Asset Management S.à r.l. (”Astorg”, Luxembourg)  

– LGC Science Group Holdings Limited (”LGC”, Det forente kongerike) 

Cinven og Astorg overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele LGC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cinven: europeisk privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester og investeringsrådgivnings-

tjenester til en rekke investeringsfond. 

– Astorg: uavhengig europeisk privat egenkapitalforetak som forvalter aktiva for mer enn EUR 8 milliarder. 

– LGC: morforetaket til en gruppe foretak som leverer måleinstrumenter, kvalitetskontrollprogrammer, normer for 

leveringskjeder, genomiske reagenser og instrumenterings-, forsknings- og målingstjenester. 

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 punkt.  

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 5 av 

9.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9688 – Cinven / Astorg / LGC Science 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. 

2020/EØS/1/11 

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

(Sak M.9698 – Platinum Equity Group / Biscuit International) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. desember 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Platinum Equity Group (USA) 

– Biscuit International SAS (Frankrike) 

Platinum Equity Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Biscuit International SAS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Platinum: fusjonering, oppkjøp og drift av selskaper som leverer produkter, tjenester og løsninger til kunder i mange 

forskjellige bransjer, deriblant informasjonsteknologi, telekommunikasjon, logistikk, metalltjenester, produksjon og 

distribusjon. 

– Biscuit International SAS: produksjon av kjeks og kaker, også for kunder med spesifikke diettkrav, med særlig 

kunnskap om produkter med eget varemerke. 

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 punkt.  

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 4 av 

8.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9698 – Platinum Equity Group / Biscuit International 

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. 

2020/EØS/1/12 

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


9.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 1/13 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9505 – Daimler AG / Swiss Re Ltd / JV) 

Kommisjonen besluttet 11. desember 2019 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 32019M9505. 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.9553 – Domo Investment Group / Solvay’s EEA EP and P&I Business) 

Kommisjonen besluttet 25. november 2019 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 32019M9553. 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. 

2020/EØS/1/13 

2020/EØS/1/14 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9589 – Fedrigoni / Ritrama Group) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 2019 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 32019M9589. 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.9598 – Allianz/T&R) 

Kommisjonen besluttet 5. desember 2019 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 32019M9598. 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.9627 – APG/Elecnor/CC&I) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 2019 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 32019M9627. 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.9631 – Kennedy-Wilson Holdings / AXA Group / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 2019 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 32019M9631. 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.9634 – PSP / Aviva / Galleri K) 

Kommisjonen besluttet 17. desember 2019 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 32019M9634. 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.9639 – CDC / EDF / Dalkia Investissement) 

Kommisjonen besluttet 13. desember 2019 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 32019M9639. 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.9652 – Marquard & Bahls / Starwood Capital / GCA) 

Kommisjonen besluttet 6. desember 2019 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 32019M9652. 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.9671 – Apollo / Blue Group) 

Kommisjonen besluttet 12. desember 2019 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 32019M9671. EUR-Lex gir 

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