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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9564 – LSEG / Refinitiv Business) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– London Stock Exchange Group plc (”LSEG”, Det forente kongerike) 

– Refinitiv Business (”Målforetaket”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LSEG: internasjonalt foretak innen finansmarkedsinfrastruktur. LSEGs hovedvirksomhet er innen i) kapitalmarkeder 

gjennom handelsplasser for internasjonal egenkapital, børshandlede fond, verdipapirer med fast avkastning og derivater 

(LSE, Borsa Italiana, MTS, Turquoise og CurveGlobal Limited), ii) etterhandel og risikostyring gjennom 

clearingsentraler (LCH og CC&G) og et forvarings- og oppgjørsforetak (Monte Titoli), iii) informasjonstjenester 

gjennom dataproduktleverandører (f.eks. indeksleverandøren FTSE Russell) og iv) teknologitjenester gjennom trading, 

markedstilsyn og etterhandelssystemer for organisasjoner og børser.  

– Målforetaket: foretak innen finansmarkedsdata og -infrastruktur. Målforetaket driver virksomhet innen i) data og 

analyse (f.eks. gjennom sin programvareløsning Eikon, sin tjeneste for levering av konsoliderte sanntidsdata Elektron, 

sin markedsdataplattform Thomson Reuters Enterprise Platform og sin indeksvirksomhet), ii) kapitalmarkeds- og 

arbeidsflytløsninger (gjennom Tradeweb, FXall og Matching) og iii) risikostyringstjenester.  

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 174 av 

25.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9564 – LSEG / Refinitiv Business 

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

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

Faks: +32 229 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/35/01 

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

(Sak M.9619 – CDC / EDF / ENGIE / La Poste) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Caisse des Dépôts et Consignations (”CDC”, Frankrike) 

– EDF Pulse Croissance Holding (France), som tilhører Électricité de France-konsernet (”EDF”) 

– ENGIE (Frankrike) 

– La Poste SA (Frankrike), som tilhører La Poste-konsernet, kontrollert av CDC 

CDC (som omfatter La Poste), EDF og ENGIE overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Archipels, et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDC: offentlig konsern som driver virksomhet av allmenn interesse til støtte for statens og lokale myndigheters 

offentlige politikk. 

– EDF: er hovedsakelig aktivt i elektrisitetsmarkedene i Frankrike og andre land. På området digital tillit består EDFs 

eneste aktivitet i å kostnadsfritt tilby et blokkjedebasert EDF-verktøy som gjør det mulig å kontrollere at en 

pressemelding utstedt av EDF er autentisk. 

– ENGIE: er et internasjonalt industri- og tjenestekonsern som er aktivt innen gass- og elektrisitetsnæringen og 

energitjenester. Konsernet er ikke aktivt på området digital tillit. 

– La Poste: er den historiske leverandøren av posttjenester i Frankrike og er organisert i fem hovedfilialer, inkludert filialen 

La Banque Postale, som utfører bank- og forsikringsaktiviteter, og filialen Digital, som utvikler digitale løsninger og 

tjenester, særlig gjennom Docaposte, som tilbyr kundeidentifisering, digital signering og sertifisering.  

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 180 av 

29.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9619 – CDC / EDF / ENGIE / La Poste 

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/35/02 

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

(Sak M.9677 – DIC / BASF Colors & Effects) 

1.  Kommisjonen mottok 15. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DIC Corporation (”DIC”, Japan) 

– BASF Colors & Effects (”BCE”, Tyskland), kontrollert av BASF SE 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DIC: produksjon og salg av trykkfarger, organiske pigmenter og syntetisk harpiks. Når det gjelder pigmenter og andre 

fargestoffer, driver DIC hovedsakelig virksomhet gjennom sitt heleide datterselskap Sun Chemical Corporation. 

– BCE: produksjon og salg av pigmenter og andre fargestoffer.  

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 177 av 

27.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9677 – DIC / BASF Colors & Effects 

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/35/03 

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

(Sak M.9756 – Nouryon / CP Kelco) 

1.  Kommisjonen mottok 14.05.2020 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: 

– Nouryon Chemicals International B.V. (”Nouryon”, Nederland) 

– CP Kelco CMC (Danmark) 

Nouryon overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket CP Kelco CMC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av egenkapital og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nouryon: global produsent og leverandør av spesialkjemikalier og produsent av en rekke kjemikalier som salt, klor og 

kaustiske produkter, kjemiske mellomprodukter, overflateaktive stoffer, prosesskjemikalier og cellulosederivater. 

Foretaket var tidligere kjent som Akzo Nobel Specialty Chemicals og er kontrollert alene av fond forvaltet av foretak 

tilknyttet Carlyle Group. 

– CP Kelco CMC: CP Kelko ApS' og Huberts virksomhet innen karboksymetylcellulose (”CMC”). 

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 176 av 

26.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9756 – Nouryon / CP Kelco 

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/35/04 

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

(Sak M.9759 – Nexi / Intesa Sanpaolo (virksomhet innen innløsing  

av betalingstransaksjoner)) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Nexi S.p.A (“Nexi”, Italia), kontrollert av Advent International Corporation og Bain Capital Investors, L.L.C 

– Intesa Sanpaolo S.p.As virksomhet innen innløsing av betalingstransaksjoner (”ISPs virksomhet innen innløsing av 

betalingstransaksjoner”, Italia) 

Nexi overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ISPs virksomhet innen 

innløsing av betalingstransaksjoner. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Nexi: Nexi er aktivt i sektoren for kortbetalingssystemer i Italia og leverer en rekke tjenester til butikker, som 

innløsing av betalingstransaksjoner, behandlingstjenester og levering av kortterminaler og tilknyttede tjenester. 

– ISPs virksomhet innen innløsing av betalingstransaksjoner: levering av tjenester knyttet til innløsing av betalings-

transaksjoner, hovedsakelig i Italia.  

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 180 av 

29.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9759 – Nexi / Intesa Sanpaolo (virksomhet innen innløsing av betalingstransaksjoner) 

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/35/05 

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

(Sak M.9778 – TUI AG / RCCL / Hapag-Lloyd Cruises) 

1.  Kommisjonen mottok 15. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TUI AG (”TUI AG”, Tyskland) 

– Royal Caribbean Cruises Ltd (”RCCL”, Liberia) 

– Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH (”Hapag-Lloyd Cruises”, Tyskland) 

TUI AG og RCCL, gjennom TUI Cruises GmbH (”TUI Cruises”, Tyskland), overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Hapag-Loyd Cruises. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TUI AG: det overordnede morforetaket til TUI Group, et integrert fritids- og turismekonsern som gjennom sine ulike 

datterselskaper driver hoteller, cruiseskip, flyselskaper, luftfartøyer, reisebyråer, reisearrangører og nettportaler. 

– RCCL: en global cruiseoperatør.  

– TUI Cruises: et eksisterende fellesforetak som er kontrollert i fellesskap av TUI AG og RCCL, og som tilbyr 

cruisereiser hovedsakelig rettet mot tyskspråklige kunder. 

– Hapag-Lloyd Cruises: en tilbyder av cruisereiser som hovedsakelig er rettet mot tyskspråklige kunder. 

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 174 av 

25.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9778 – TUI AG / RCCL / Hapag-Lloyd Cruises 

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/35/06 

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

(Sak M.9815 – Advent / Cinven / Thyssenkrupp Elevator) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA)  

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

– thyssenkrupp Elevator AG (”tkE”, Tyskland), kontrollert av thyssenkrupp AG 

Advent og Cinven overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele tkE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: oppkjøp av aksjeposter og forvaltning av investeringsfond i en rekke sektorer, blant annet forretningstjenester og 

finansielle tjenester. 

– Cinven: levering av investeringsforvaltningstjenester og rådgivningstjenester til en rekke investeringsfond. 

– tkE: installasjon og vedlikehold av heiser, rulletrapper, ombordstigningsbroer og trappeheiser og direkte tilknyttede 

tilleggsaktiviteter. 

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 174 av 

25.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9815 – Advent / Cinven / Thyssenkrupp Elevator 

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/35/07 

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

(Sak M.9825 – CPPIB / Téthys Invest / Galileo Global Education) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. mai 2020 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) 

– Téthys Invest SAS (”Téthys”, Frankrike), datterforetak av holdingforetaket Téthys SAS (Frankrike) 

– Galileo Global Education Group (”Galileo”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB: globalt investeringsforvaltningsforetak som investerer kapital som det får overført fra Canada Pension Plan 

Fund. 

– Téthys: styring av langsiktige investeringer i entreprenørskapsprosjekter over hele verden. 

– Galileo: internasjonal leverandør av private opplærings- og utdanningstjenester på høyere nivå som driver en rekke 

institusjoner over hele verden. I EØS-området er Galileo hovedsakelig aktivt i Frankrike, Italia, Kypros, Tyskland og 

Det forente kongerike. 

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 177 av 

27.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9825 – CPPIB / Téthys Invest / Galileo Global Education 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9836 – Bunker Holding / OceanConnect Marine) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bunker Holding A/S, (”Bunker Holding”, Danmark), del av A/S United Shipping & Trading Company, som i siste 

instans er eid av den danske borgeren Torben Østergaard-Nielsen 

– OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH og OceanConnect 

Marine Services LLC (”Målforetakene”) og eiendelene knyttet til OceanConnect Marines virksomhet i Korea, 

Singapore, Hellas, Det forente kongerike og USA (samlet kalt ”OCM”, Singapore), kontrollert av Glencore plc. 

(”Glencore”) 

Bunker Holding (via datterforetak) overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele OCM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bunker Holding: kjøp, salg og levering av marin tungolje, marin gassolje og smøreolje samt risikostyring og 

tilknyttede tjenester. 

– OCM: handel med og megling av marint drivstoff og drift av den nettbaserte bunkerskjøpsplattformen AuctionConnect. 

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 176 av 

26.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9836 – Bunker Holding / OceanConnect Marine 

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.9838 – Altor Fund Manager / Eleda / JVAB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Altor Fund Manager AB (”Altor Fund Manager”, Sverige) 

– Eleda Group Holding AB (”Eleda”, Sverige) 

– JV Partners AB (”JVAB”, Sverige) 

Altor Fund Manager overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Eleda og 

JVAB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Altor Fund Manager: risikokapitalfond som fokuserer på investeringer i midtsegmentet av det nordiske markedet og 

investeringer i det tyskspråklige markedet. 

– Eleda: levering av bygg- og anleggstjenester, entreprenørtjenester og andre tjenester knyttet til infrastruktur, 

hovedsakelig i Sør- og Midt-Sverige. 

– JVAB: fokuserer på kontrakter innen jord- og veiarbeid, vann og avløp og bygg- og anleggsarbeid i Stockholm-

området. 

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 176 av 

26.5.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9838 – Altor Fund Manager / Eleda / JVAB 

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.9809 – Eni Rewind / CDP Equity / CircularIT JV) 

Kommisjonen besluttet 12. mai 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 

italiensk 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 32020M9809. 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/35/11 
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