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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9316 – Peab AB / YIT Oyj’s paving and mineral aggregates business) 

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Peab AB (”Peab”, Sverige) 

– YIT Oyj (”YIT”, Finland) 

Peab overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av YIT, nemlig alle aksjene i 

YIT Danmark A/S (Danmark), alle aksjene i YIT Norge AS (Norge), alle aksjene i YIT Teollisuus Oy (Finland) og alle 

aksjene i YIT Sverige AB (Sverige) som er knyttet til YITs mineralaggregats-, asfalt- og brosteinsvirksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– Peab: er aktiv innen konstruksjon, bygg- og anlegg og tilknyttede produkter og har virksomhet hovedsakelig i 

Finland, Norge og Sverige. 

– YIT: byggeforetak. Overføringen gjelder YITs virksomhet innen produksjon og salg av mineralaggregater i Finland, 

Norge og Sverige samt produksjon og salg av asfalt og brosteinsvirksomhet i Danmark, Finland, Norge og 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.  

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 64 av 

27.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9316 – Peab AB / YIT Oyj’s paving and mineral aggregates business 

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”). 

2020/EØS/13/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC


Nr. 13/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 5.3.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9517 – Mylan/Upjohn) 

1.  Kommisjonen mottok 28. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mylan N.V. (”Mylan”, Nederland)  

– Upjohn Inc. (”Upjohn”, Kina), kontrollert av Pfizer Inc. (”Pfizer”, USA) 

Mylan og Upjohn fusjonerer i betydningen av fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) gjennom flere transaksjons-

trinn, herunder overføring av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mylan: utvikler, lisensierer, produserer, markedsfører og distribuerer generiske legemidler, generiske legemidler med 

varemerke og spesiallegemidler i tillegg til reseptfrie helseprodukter og helsepleieprodukter til forbrukere. 

– Upjohn: er en virksomhetsavdeling til Pfizer og forvalter en portefølje av ikke-patenterte medisiner med varemerke 

og generiske medisiner samt en generisk virksomhet i USA under navnet Greenstone LLC. 

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 72 av 

5.3.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9517 – Mylan/Upjohn  

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/13/02 

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

(Sak M.9663 – Vossloh Rail Services / Rhomberg Sersa Rail Holding /  

Vossloh Rail Maintenance (Railway switches repair and maintenance)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 21. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vossloh Rail Services GmbH (”Vossloh Rail Services”, Tyskland), som tilhører Vossloh AG-konsernet (”Vossloh”, 

Tyskland) 

– Rhomberg Sersa Rail Holding GmbH (”Rhomberg Sersa”, Østerrike) 

– Vossloh Rail Maintenance GmbH (”Vossloh Rail Maintenance”, Tyskland), kontrollert av Vossloh Rail Services 

Vossloh Rail Services og Rhomberg Sersa, gjennom det felles kontrollerte fellesforetaket Rhomberg Sersa Vossloh GmbH 

(”RSV”, Tyskland), overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

deler av Vossloh Rail Maintenance. Sammenslåingen gjelder overtakelse av den delen av Vossloh Rail Maintenance som 

er aktiv innen vedlikehold av sporveklser. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– Vossloh Rail Services: leverandør av spesialiserte sporvedlikeholdstjenester. Vossloh Rail Services er en del av Vossloh, 

et jernbaneteknologiforetak som er aktivt over hele verden med kjernevirksomhet innen jernbaneinfrastruktur. 

– Rhomberg Sersa: en totalleverandør innen jernbaneingeniørtjenester med et bredt spekter av jernbaneanleggs,  

-infrastruktur og -tjenesteprodukter. 

– Vossloh Rail Maintenance: tjenesteleverandør innen spor- og jernbanevekselvedlikehold. 

Fellesforetaket RSV ble opprettet for å levere bilteknisk vedlikehold. 

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 69 av 

3.3.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9663 – Vossloh Rail Services / Rhomberg Sersa Rail Holding / Vossloh Rail Maintenance (Railway switches repair and 

maintenance) 

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/13/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2013:366:TOC
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9721 – APG/IRCP/Merkur) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland), kontrollert av Stichting Pensioenfonds ABP 

– InfraRed Capital Partners Limited (”IRCP”, Det forente kongerike) 

– Merkur Offshore GmbH (”Merkur”, Tyskland) 

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

over Merkur. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– APG: infrastrukturinvestor. 

– IRCP: infrastrukturinvesteringsforvalter. 

– Merkur: tyske vindkraftaktiva til havs. 

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 65 av 

28.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9721 – APG/IRCP/Merkur 

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/13/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2013:366:TOC
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9745 – Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 20. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sunsuper Pty Ltd, som forvalter av Sunsuper Superannuation Fund (”Sunsuper”, Australia) 

– Stichting Depositary PGGM Infrastructure Funds (”PGGM”, Nederland), som tilhører PGGM Group (Nederland) 

– Macquarie Transportation Finance Limited, som tilhører Macquarie Group (”Macquarie”, Australia) 

– Macquarie AirFinance Group Limited (”MAGL”, Det forente kongerike), i dag kontrollert av Macquarie og PGGM 

Sunsuper, Macquarie og PGGM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over MAGL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– Sunsuper: pensjonsfond aktivt innen forvaltningen av foretaksbaserte pensjonsprogrammer i Australia. 

– PGGM Group: forvalter pensjoner for ulike pensjonsfond, tilknyttede arbeidsgivere og deres ansatte over hele verden. 

– Macquarie: et allsidig finanskonsern som leverer aktivaforvaltning, finansiering, banktjenester, rådgivningstjenester, 

risiko- og kapitalløsninger over hele verden. 

– MAGL: aktiv innen leasing av luftfartøyer over hele verden med en bred kundebase, leaser luftfartøyer til mer enn  

80 luftfartsselskaper i ca. 50 ulike land 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 64 av 

27.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9745 – Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL 

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/13/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2013:366:TOC
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9758 – Toyota Financial Services Corporation / Mitsui & Co / Kinto Brasil) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Toyota Financial Services Corporation (”TFS”, Japan), kontrollert av Toyota Motor Corporation (Japan) 

– Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan) 

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

over et nystiftet fellesforetak, KINTO Brasil Serviços de Mobilidade Ltda (”KINTO Brasil”, Brasil). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– TFS: tilbyr et spekter av finanstjenester over hele verden, herunder tjenester knyttet til salg, finansiering og leasing av 

kjøretøyer til privatpersoner og foretak. Kontrollert av Toyota Motor Corporation som blant annet er aktiv innen 

produksjon, salg, leasing og reparasjon av motorvogner. 

– Mitsui: aktiv innen en rekke handelstjenester over hele verden, herunder logistikk og finansiering. 

– KINTO Brasil: levering av mobilitetstjenester til sluttkunder i Brasil. Disse tjenestene omfatter leasing av kjøretøyer, 

bildelingstjenester og multimodale mobilitetstjenester. 

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 64 av 

27.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9758 – Toyota Financial Services Corporation / Mitsui & Co / Kinto Brasil 

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/13/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2013:366:TOC
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9764 – Red Rock Power / CapMan Infra Lux Management /  

NH-Amundi Asset Management / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Red Rock Power Limited (”Red Rock Power”), et indirekte datterforetak til SDIC Power Holdings Co Ltd (”SDIC 

Power”, Kina) 

– CapMan Plc (”CapMan”, Finland) 

– NH-Amundi Asset Management Co. Ltd (”NH-Amundi”, Korea), kontrollert i fellesskap av NongHyup Financial 

Group (i siste instans eid av Korean National Agricultural Cooperative Federation) og Amundi Asset Management  

(i siste instans eid av Crédit Agricole Group) 

– Cloud Snurran AB (”Cloud Snurran”, Sverige) 

Red Rock Power, CapMan og NH-Amundi overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Cloud Snurran. Cloud Snurran er i dag kontrollert i fellesskap av CapMan, NH-Amundi 

og Macquarie. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Red Rock Power: holdingforetaket til SDIC Powers europeiske vinkraftinvesteringer. SDIC Power er et foretak med 

hovedkontor i Kina, hovedsakelig aktivt innen investering i og konstruksjon, drift og forvaltning av elektriske 

kraftanlegg hovedsakelig i Kina. 

– CapMan: nordisk foretak som driver med investeringer og spesialisert kapitalforvaltning. 

– NH-Amundi: aktivaforvaltningsforetak som leverer forvaltning av investeringsfond og verdipapirfond for alle typer 

investeringer. 

– Cloud Snurran: fellesforetaket som vil utvikle, bygge og drive en vindmøllepark på land i 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 73 av 

6.3.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9764 – Red Rock Power / CapMan Infra Lux Management / NH-Amundi Asset 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9765 – AustralianSuper / Peel Group / DWS / Peel Ports) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AustralianSuper Group (”AustralianSuper”, Australia) 

– DWS Group & GmbH Co KgaA (”DWS”, Tyskland), kontrollert av Deutsche Bank AG (Tyskland) 

– Peel Group (”Peel Group”, Det forente kongerike) 

– Peel Ports Holdings Limited (”Peel Ports”, Det forente kongerike), kontrollert i fellesskap av DWS og Peel Group 

AustralianSuper sammen med DWS og Peel Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Peel Ports. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AustralianSuper: industri- og pensjonsfond med investeringer hovedsakelig i Australia.  

– DWS: kapitalforvaltningsselskap aktivt over hele verden.  

– Peel Group: investeringsforetak med en rekke eierinteresser, herunder eiendom, vindmølleparker og hoteller, 

hovedsakelig aktivt i Det forente kongerike.  

– Peel Ports: aktiv innen drift av havner, skipsfart og supporttjenester til havs blant annet i Det forente kongerike, 

Irland, Nederland og Australia.  

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 72 av 

5.3.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9765 – AustralianSuper / Peel Group / DWS / Peel Ports 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9503 – Gardner Denver / Ingersoll Industrials) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32020M9503. 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.9707 – Aperam Alloys Imphy / Tekna Plasma Europe / ImphyTek Powders) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32020M9707. 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.9718 – Cobepa/Gerflor) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32020M9718. 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.9726 – Itochu/AMCI/Posco/JVLP/NCR) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32020M9726. 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.9727 – AccorInvest / Accor / Hotel Portfolio) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32020M9727. EUR-Lex gir 

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