
 

N
O

R
S

K
 u

tg
a

v
e 

 

EØS-tillegget 
til Den europeiske 
unions tidende 

ISSN 1022-9310 

Nr. 10 

27. årgang 

20.2.2020 

 

 I EØS-ORGANER  

 1. EØS-komiteen  

 II EFTA-ORGANER  

 1. EFTA-statenes faste komité  

 2. EFTAs overvåkingsorgan  

2020/EØS/10/01  Terskelverdiene omhandlet i direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU og 

2009/81/EF, uttrykt i EFTA-statenes lokale valutaer  ............................................................  1 

 3. EFTA-domstolen  

 III EU-ORGANER  

 1. Kommisjonen  

2020/EØS/10/02  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9623 – AMG/Shell/JV)  .............  2 

2020/EØS/10/03  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9649 – TSR Recycling /  

Sims Metal Management (Certain recycling assets)) – Sak som kan bli behandlet etter 

forenklet framgangsmåte .......................................................................................................  3 

2020/EØS/10/04  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9659 – Telia Company / 

CapMan AIFM / JV) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ...............  4 

2020/EØS/10/05  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9665 – Generali Real Estate / 

Apleona Real Estate / Property Management JV) – Sak som kan bli behandlet etter 

forenklet framgangsmåte .......................................................................................................  5 

2020/EØS/10/06  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9684 – Parks Bottom / Omers / 

Accor / Fairmont Hotels) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ........  6 

2020/EØS/10/07  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9710 – Bertelsmann /  

Penguin Random House) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ........  7 

2020/EØS/10/08  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9733 – ENGIE/Mirova/Predica/ 

JV) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ..........................................  8 



2020/EØS/10/09  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9735 – Amex/GBT) – Sak som 

kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ..................................................................  9 

2020/EØS/10/10  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9739 – AXA / Groupe Crédit 

Agricole / ELL Luxembourg 2)  ............................................................................................  10 

2020/EØS/10/11  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9740 – ISQ / Rubis /  

Rubis Terminal) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ......................  11 

2020/EØS/10/12  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9754 – KII/Infor) – Sak som kan 

bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .........................................................................  12 

2020/EØS/10/13  Innledning av behandling (Sak M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision)  ...........................  13 

2020/EØS/10/14  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9205 – IBM / Red Hat)  .............................................................................................  14 

2020/EØS/10/15  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9416 – Bolloré Group / M7 Group)  ..........................................................................  14 

2020/EØS/10/16  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9494 – Equistone/Heras)  ..........................................................................................  15 

2020/EØS/10/17  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9504 – Blackstone / CRH (European Distribution Business))  ..................................  15 

2020/EØS/10/18  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9521 – Bamesa / Sumitomo / Steel Centre Europe)  .................................................  16 

2020/EØS/10/19  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9549 – BP Group / Bunge Group / BP Bunge Bioenergia)  ......................................  16 

2020/EØS/10/20  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9591 – MHI/PT)  .......................................................................................................  17 

2020/EØS/10/21  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9602 – Banco Santander / Allianz Popular)  .............................................................  17 

2020/EØS/10/22  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9610 – CVC / Royal FrieslandCampina / DMV Fonterra Excipients)  .....................  18 

2020/EØS/10/23  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9615 – Glory / Grenke Bank / Cash Payment Solutions)  .........................................  18 

2020/EØS/10/24  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9656 – CD&R/Anixter)  ............................................................................................  19 

2020/EØS/10/25  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9668 – JD Sports Fashion / Iberian Sports Retail Group)  ........................................  19 

2020/EØS/10/26  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9691 – Mahindra & Mahindra / Ford Motor Company / Ardour)  ............................  20 

2020/EØS/10/27  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9698 – Platinum Equity Group / Biscuit International)  ............................................  20 



2020/EØS/10/28  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9699 – Mitsubishi Corporation / Eneco Groep)  .......................................................  21 

2020/EØS/10/29  Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (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  .............................................................................................................................  22 

2020/EØS/10/30  Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (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  .............................................................................................................................  23 

2020/EØS/10/31  Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (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  .............................................................................................................................  24 

2020/EØS/10/32  Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (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  .............................................................................................................................  25 

2020/EØS/10/33  Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (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  .............................................................................................................................  26 

2020/EØS/10/34  Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og råds-

forordning (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  .............................................................................................................................  27 



20.2.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/1 

 2
0

.2
.2

0
2
0

 
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. 1

0
/1

 

EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Terskelverdiene omhandlet i direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU,  

2014/25/EU og 2009/81/EF, uttrykt i EFTA-statenes lokale valutaer 

Terskelverdier i EUR Terskelverdier i NOK Terskelverdier i CHF Terskelverdier i ISK 

80 000 771 036 91 563 10 429 009 

139 000 1 339 676 159 091 18 120 403 

214 000 2 062 522 244 931 27 897 599 

428 000 4 125 045 489 863 55 795 199 

750 000 7 228 467 858 404 97 771 961 

1 000 000 9 637 957 1 144 539 130 362 615 

5 350 000 51 563 071 6 123 288 697 439 993 

 

2020/EØS/10/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9623 – AMG/Shell/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 12. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AMG Advanced Metallurgical Group N.V. (”AMG”, Nederland) 

– Shell Overseas Investments B.V. (”SOI”, Nederland), et datterselskap til Royal Dutch Shell plc (”Shell”, Det forente 

kongerike) 

– Shell & AMG Recycling B.V. (”S&AR”, Nederland) 

AMG og Shell overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over S&AR. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AMG: globalt konsern aktivt innen spesialmetaller og ingeniørvirksomhet. Konsernet har også virksomhet i Nord-

Amerika innen resirkulering av brukte katalysatorer fra raffinerienes bearbeiding av råolje og salg av metaller som er 

utvunnet gjennom materialgjenvinningsprosesser. 

– Shell: globalt konsern med enheter aktive innen kartlegging, utvikling og produksjon av olje og gass. Det leverer også 

ferske katalysatorer til bruk innen raffineringsindustrien og petrokjemiske bearbeidingsindustrier. 

– S&AR: vil være aktiv utenfor Nord-Amerika innen resirkulering av brukte katalysatorer og salg av metaller som er 

utvunnet gjennom resirkuleringsprosesser. 

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 56 av 

19.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9623 – AMG/Shell/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”). 

2020/EØS/10/02 

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

(Sak M.9649 – TSR Recycling / Sims Metal Management (Certain recycling assets)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TSR Recycling GmbH & Co. KG og TSR Recycling Holding GmbH (samlet kalt ”TSR Recycling”, Tyskland), som 

tilhører Remondis-konsernet (Tyskland), som i siste instans er kontrollert av Rethmann SE & Co. KG (Tyskland) 

– Mirec B.V. (Nederland), Sims M+R GmbH (Tyskland), Sims Recycling Solutions AB (Sverige) og Sims Recycling 

Solutions Austrian Holdings GmbH (Østerrike) (samlet kalt ”Målforetakene”), som alle tilhører Sims Metal Management 

Limited (USA) 

TSR Recycling overtar alene fullstendig kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Målforetakene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TSR Recycling: handel og bearbeiding av sekundærråstoff for stålprodusenter og støperibransjen. TSR Recycling 

samler, lagrer og håndterer metallskrap og elektronisk skrap. TSR Recycling tilbyr også avfallshåndtering og 

miljøtjenester. TSR Recycling driver gjenvinningsanlegg i Tyskland og over hele Europa. 

– Målforetakene: resirkulering av elektronikk og behandling av metallblandinger fra resirkuleringsprosessene. Målforeta-

kene driver anlegg i Bergkamen (Tyskland), Eindhoven (Nederland), Sint Niklaas (Belgia), Mullendorf (Østerrike) og 

Katrinenholm (Sverige). 

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 56 av 

19.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9649 – TSR Recycling / Sims Metal Management (Certain recycling assets) 

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/10/03 

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


Nr. 10/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2020 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9659 – Telia Company / CapMan AIFM / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Telia Company AB (”Telia Company”, Sverige) 

– CapMan AIFM Oy (”CapMan AIFM”, Finland), som tilhører CapMan-konsernet 

– Fellesforetaket (”JV”, Finland) 

Telia Company og CapMan AIFM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Telia Company: levering av mobil- og fasttelefonikommunikasjonstjenester samt bredbånds- og fjernsynstjenester i 

Danmark, Estland, Finland, Litauen, Norge og Sverige, samt levering av mobiltelekommunikasjonstjenester i Latvia 

og engrostilgang til nettverk (nettoperatørtjenester) over hele verden. 

– CapMan AIFM: forvalter investeringsfondet CapMan Nordic Infrastructure SCSP. 

– JV: levering av fast internettilgang på engrosnivå, særlig bygging, eierskap, drift og vedlikehold av passive, lokale 

fiber til hjemmet-nettverk for hus med én boenhet i Finland og enkelte begrensede passive fiber til bygning-aktiva for 

hus med flere boenheter i Finland. 

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 57 av 

20.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9659 – Telia Company / CapMan AIFM / 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/10/04 

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

(Sak M.9665 – Generali Real Estate / Apleona Real Estate / Property Management JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Generali Real Estate S.p.A. (”Generali RE”, Italia), kontrollert av Assicurazioni Generali S.p.A (Italia) 

– Apleona Real Estate GmbH (”Apleona RE”, Tyskland), som tilhører Apleana Group (Tyskland) og indirekte er 

kontrollert av EQT AB (Sverige) 

Generali RE og Apleona RE overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak innen eiendomsforvaltning (”JV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Generali RE: en eiendomsaktivaforvalter med en integrert forretningsmodell som tilbyr hele spekteret av aktivafor-

valtning, herunder eiendomsforvaltningstjenester. 

– Apleona RE: tilbyr forvaltningstjenester for fast eiendom og alle typer bruk. Apleona RE er en del av Apleona Group, en 

europeisk gruppe av selskaper som er aktive innen integrert anleggsvirksomhet, teknologiutvikling og eiendoms-

forvaltning med kommersielle tjenester, eiendomsmarkedsføring og leasing. Apleona Group er eid av EQT VII 

(Luxembourg), et investeringsfond som er en del av EQT-konsernet, et konsern av private investeringsfond som i siste 

instans er eid av EQT AB (Sverige). 

– JV: levering av eiendomsforvaltningstjenester i Østerrike. 

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 56 av 

19.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9665 – Generali Real Estate / Apleona Real Estate / Property Management 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/10/05 

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

(Sak M.9684 – Parks Bottom / Omers / Accor / Fairmont Hotels) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 14. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Parks Bottom Co Real Estate Holdings Inc. (”Parks Bottom”, Canada), eid i sin helhet av GIC (Realty) Private 

Limited (”GIC Realty”, Singapore) 

– OMERS Administration Corporation (”OMERS”, Canada) 

– Accor Management Canada Inc. (”Accor”, Canada) 

– Fairmont Banff Springs, Fairmont Chateau Lake Louise, Fairmont Jasper Park Lodge og Fairmont Chateau Whistler 

(”Fairmont Hotels”, Canada)  

Parks Bottom, OMERS og Accor overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Fairmont Hotels. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer gjennom kontrakt og på bakgrunn av en eksisterende hotellforvalt-

ningsavtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Parks Bottom: indirekte datterforetak til GIC Realty som ble etablert for overtakelse og eierskap av Fairmont Hotels, og 

som er aktiv i Canada. 

– GIC Realty: fokuserer på eierskap av eiendomsaktiva på vegne av myndighetene i Singapore. 

– OMERS: eier, investerer i, utvikler og forvalter eiendommer over hele verden. 

– Accor: driver hoteller i Canada. 

– Fairmont Hotels: fire kanadiske luksushoteller: Fairmont Banff Springs, Fairmont Chateau Lake Louise, Fairmont 

Jasper Park Lodge og Fairmont Chateau Whistler. 

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 58 av 

21.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9684 – Parks Bottom / OMERS / Accor / Fairmont Hotels 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2020/EØS/10/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9710 – Bertelsmann / Penguin Random House) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bertelsmann SE & Co. KGaA (”Bertelsmann”, Tyskland)  

– Penguin Random House (”PRH”, USA) 

Bertelsmann overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PRH. Sammen-

slutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. Bertelsmann eier i dag 75 % av aksjene i PRH. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bertelsmann: fjernsyn og fjernsynsproduksjon, utgivelse av bøker og tidsskrifter, forvaltning av musikkrettigheter.  

– PRH: medieselskap aktivt innen utgivelse av bøker. 

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 58 av 

21.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9710 – Bertelsmann / Penguin Random House 

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/10/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9733 – ENGIE/Mirova/Predica/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE S.A. (”ENGIE”, Frankrike) 

– Mirova S.A. (”Mirova”, Frankrike), kontrollert av BPCE Group (”BPCE”, Frankrike) 

– Predica Prévoyance Dialogue (”Predica”, Frankrike), som tilhører konsernet Crédit Agricole S.A 

– Målforetaket: en portefølje av seks vannkraftverk i Portugal. 

ENGIE, Mirova og Predica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over en portefølje av vannkraftaktiva (”Målforetaket”), i dag eid av EDP – Gestão da Produção de Energia, 

som igjen er eid av EDP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– ENGIE: industriforetak med virksomhet innen levering av gass og elektrisitet samt innen energitjenester. 

– Mirova: et fransk kapitalforvaltningsselskap. 

– Predica: et fransk livs- og helseforsikringsforetak som tilhører franske Crédit Agricole Group. 

– Målforetaket: består av en portefølje av seks vannkraftanlegg i Nord-Portugal som i dag er eid av EDPs heleide 

datterselskap, EDP – Gestão da Produção de Energia. 

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 48 av 

12.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9733 – ENGIE/Mirova/Predica/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 22964301 

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/10/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9735 – Amex/GBT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– American Express Company (”Amex”, USA) 

– GBT JerseyCo Limited (”GBT”, Jersey), i dag kontrollert av Amex og Qatar Holding LLC 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer fra Qatar Holding LLC og andre aksjeeiere via tredjeparter for å 

reduserer aksjeandelen til Qatar Holding LLC i GBT. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amex: internasjonale finansielle tjenester. Amex, sammen med sine konsoliderte datterforetak, leverer finansielle 

tjenester knyttet til kredittkort og forretnings- og fritidsreisetjenester til forbrukere og virksomheter over hele verden. 

Amex er aktiv innen utstedelse av betalingskort og innløsing av betalingstransaksjoner over hele verden.  

– GBT: levering av reisebyråtjenester til foretak over hele verden.  

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 56 av 

19.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9735 – Amex/GBT 

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/10/09 

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

(Sak M.9739 – AXA / Groupe Crédit Agricole / ELL Luxembourg 2) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AXA Real Estate Investment Managers France (”AXA REIM France”, Frankrike), som i dag i siste instans er eid av 

AXA S.A. (”AXA”, Frankrike) 

– Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A (”Predica”, Frankrike), et heleid datterselskap til Crédit 

Agricole Assurances (”CAA”, Frankrike), som selv er et heleid datterselskap til Groupe Crédit Agricole (”GCA”, 

Frankrike) 

AXA REIM France og Predica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over ELL Luxembourg 2 S.à r.l. (”ELL”, Luxembourg) 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA REIM France: en aktiva- og fondsforvalter som hovedsakelig er aktiv i Europa og i siste instans er eid av AXA, 

et globalt forsikringskonsern med virksomhet innen blant annet livs- og helseforsikring samt investeringsforvaltning. 

– Predica: aktiv innen livs- og helseforsikringsbransjen i Frankrike. Predica tilhører GCA, et globalt konsern som tilbyr 

et bredt spekter av tjenester knyttet til bank- og forsikringsvirksomhet. 

– ELL: leasing av elektriske lokomotiver som er utformet for internasjonal og grensekryssende trafikk og opererer over 

hele Kontinental-Europa.  

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 56 av 

19.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9739 – AXA / Groupe Crédit Agricole / ELL Luxembourg 2 

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/10/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9740 – ISQ / Rubis / Rubis Terminal) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– I Squared Capital Advisors LLC (”ISQ”, USA) 

– Rubis SCA (”Rubis”, Frankrike) 

– Rubis Terminal S.A. (”Rubis Terminal”, Frankrike), i dag kontrollert av Rubis. 

ISQ overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele 

Rubis Terminal, sammen med Rubis. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ISQ: investeringsselskap med fokus på sektorer som energi, forsyning, telekommunikasjon og transport over hele 

verden.  

– Rubis: foretak som er spesialist på distribusjon av petroleumsprodukter og lagring av flytende produkter (herunder 

petroleumsprodukter, kjemikalier, landbruksprodukter og gjødselsprodukter) over hele verden.  

– Rubis Terminal: forretningsenheten til Rubis som hovedsakelig driver lagringsterminaler for bulkvarer i Belgia, 

Frankrike, Nederland og Tyrkia. 

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 56 av 

19.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9740 – ISQ / Rubis / Rubis Terminal 

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/10/11 

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

(Sak M.9754 – KII/Infor) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Koch Industries, Inc. (”KII”, USA) 

– Infor, Inc. (”Infor”, USA), i dag kontrollert i fellesskap av Koch Industries Inc. og Golden Gate Private Equity, Inc. 

KII overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Infor. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KII: privateid foretak som eier et bredt spekter av selskaper aktive innen raffinering og kjemikalier, behandlingsutstyr 

og forurensningskontrollutstyr og -teknologier, mineraler, gjødsel, råvarehandel og -tjenester, polymerer og fibre, 

glass, skogdrift og forbruksvarer, elektronikkdeler, gårdsdrift, trykking og emballasje, virksomhetsprogramvare og 

investeringer. 

– Infor: internasjonal leverandør av programvare for ressursplanlegging i foretak og dertil koplede tjenester. 

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 56 av 

19.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9754 – KII/Infor 

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/10/12 
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Innledning av behandling 

(Sak M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision) 

Kommisjonen besluttet 6. februar 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 49 av 13.2.2020. Merknadene 

sendes til Kommisjonen, med referanse M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision, per faks (+32 (0)2 296 

43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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/10/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020M9569(01)&from=EN#ntr1-C_2020049EN.01000201-E0001
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9205 – IBM / Red Hat) 

Kommisjonen besluttet 27. juni 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 32019M9205. 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.9416 – Bolloré Group / M7 Group) 

Kommisjonen besluttet 5. september 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 32019M9416. 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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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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20.2.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9494 – Equistone/Heras) 

Kommisjonen besluttet 11. september 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 32019M9494. 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.9504 – Blackstone / CRH (European Distribution Business)) 

Kommisjonen besluttet 11. oktober 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 32019M9504. 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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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Nr. 10/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2020 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9521 – Bamesa / Sumitomo / Steel Centre Europe) 

Kommisjonen besluttet 9. januar 2020 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 32020M9521. 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.9549 – BP Group / Bunge Group / BP Bunge Bioenergia) 

Kommisjonen besluttet 21. oktober 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 32019M9549. 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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20.2.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9591 – MHI/PT) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32019M9591. 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.9602 – Banco Santander / Allianz Popular) 

Kommisjonen besluttet 8. januar 2020 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 32020M9602. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 10/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2020 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9610 – CVC / Royal FrieslandCampina / DMV Fonterra Excipients) 

Kommisjonen besluttet 7. januar 2020 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 32020M9610. 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.9615 – Glory / Grenke Bank / Cash Payment Solutions) 

Kommisjonen besluttet 16. januar 2020 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 32020M9615. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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20.2.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/19 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9656 – CD&R/Anixter) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 2020 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 32020M9656. 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.9668 – JD Sports Fashion / Iberian Sports Retail Group) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 2020 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 32020M9668. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 10/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2020 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9691 – Mahindra & Mahindra / Ford Motor Company / Ardour) 

Kommisjonen besluttet 5. februar 2020 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 32020M9691. 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.9698 – Platinum Equity Group / Biscuit International) 

Kommisjonen besluttet 29. januar 2020 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 32020M9698. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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20.2.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 10/21 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9699 – Mitsubishi Corporation / Eneco Groep) 

Kommisjonen besluttet 7. februar 2020 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 32020M9699. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 10/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2020 

 

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 Trapani–Brindisi og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 15. juli 2020 til 14. juli 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 49 av 13.2.2020, s. 16) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet 

og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Internett: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

  

2020/EØS/10/29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0016.01.ENG
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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 Trapani–Ancona og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 15. juli 2020 til 14. juli 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 49 av 13.2.2020, s. 17) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet 

og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

  

2020/EØS/10/30 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0016.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
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Nr. 10/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2020 

 

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 Trapani–Parma og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 15. juli 2020 til 14. juli 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 49 av 13.2.2020, s. 18) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet 

og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

  

2020/EØS/10/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.049.01.0016.01.ENG
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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 Trapani–Trieste og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 15. juli 2020 til 14. juli 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 49 av 13.2.2020, s. 19) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet 

og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.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 Trapani–Napoli og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 15. juli 2020 til 14. juli 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 49 av 13.2.2020, s. 20) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet 

og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.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 Trapani–Perugia og omvendt 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 15. juli 2020 til 14. juli 2023 

Frist for innsending av anbud To måneder fra kunngjøringen av denne 

meldingen (EUT C 49 av 13.2.2020, s. 21) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet 

og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing 

department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Tlf.: +39 0644596515 

E-post: osp@enac.gov.it 

Nettsted: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
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