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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9434 – UTC/Raytheon) 

1.  Kommisjonen mottok 24. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– United Technologies Corporation (”UTC”, USA) 

– Raytheon Company (”Raytheon”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– UTC: høyteknologiske produkter og tjenester til byggesystemer og luftfarts- og romfartsindustrien. UTC omfatter i 

dag følgende hovedforretningsenheter: Otis Elevator Company, Carrier, Pratt & Whitney og Collins Aerospace 

Systems (det nye navnet etter den nylige sammenslåingen av United Technologies Aerospace Systems og Rockwell 

Collins). 

– Raytheon: forsvarskontraktør. Raytheon leverer presisjonsvåpen, sensorer, elektronikk og profesjonelle tjenester til 

forsvarskunder og kommersielle 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 32 av 

31.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9434 – UTC/Raytheon 

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/4/01 

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


Nr. 4/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.1.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9587 – Engie / EDP Renovaveis / EDPR Offshore España) 

1.  Kommisjonen mottok 23. januar 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) 

– EDP Renovaveis S.A. (”EDPR”, Spania), som tilhører EDP-konsernet 

– EDPR Offshore España S.L.U. (”EDPR Offshore España”, Spania), som tilhører EDP-konsernet. 

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

nr. 4 over EDPR Offshore España. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og innskudd av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Engie: industriselskap aktivt på områdene gass, elektrisitet og krafttjenester. 

– EDPR: datterforetak til EDP Group, aktivt innen fornybar energi, utvikler, bygger og driver vindmølleparker og 

solcelleanlegg over hele verden. 

– for EDPR Offshore España: datterforetak til EDPR, aktivt innen virksomhet knyttet til vindmølleparker til havs 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.  

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 31 av 

30.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9587 – Engie / EDP Renovaveis / EDPR Offshore España 

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/4/02 

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

(Sak M.9638 – Hyundai Motor Group / Aptiv / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aptiv PLC (”Aptiv”, Irland) 

– Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation og Hyundai Mobis, som alle tilhører Hyundai Motor Group 

(”HMG”, Sør-Korea) 

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

over et nystiftet fellesforetak (”JV”, USA). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aptiv: global teknologi- og mobilitetsforetak som hovedsakelig jobber innen bilindustrien. Aptiv utformer og 

produserer kjøretøykomponenter og sikkerhetsteknologiløsninger. 

– HMG: en internasjonal sammenslutning av foretak med en allsidig portefølje av forretningsvirksomhet, herunder 

produksjon og salg av alle typer kjøretøyer. HMGs største datterselskaper inkluderer bilprodusentene HMC og Kia og 

bildelprodusenten Mobis. 

JV vil utforme, utvikle og kommersialisere programvareteknologi, tjenester og systemer, kjøretøyarkitektur og andre 

tilknyttede tjenester på området selvkjørende biler med hensyn til nivå 4 og/eller 5 for selvkjørende biler i henhold til 

Society of Automotive Engineers (SAE). 

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 26 av 

27.01.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9638 – Hyundai Motor Group / Aptiv / 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/4/03 

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

(Sak M.9674 – Vodafone Italia / Telecom Italia / INWIT JV) 

1.  Kommisjonen mottok 17. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vodafone Group Plc (”Vodafone Group” Det forente kongerike) 

– Telecom Italia S.p.A. (”Telecom Italia”, Italia) 

Vodafone Group og Telecom Italia overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (”INWIT”, Italia). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vodafone Group: operatør av mobilnett og fasttelefoninett og leverandør av telekommunikasjonstjenester i en rekke 

land, herunder Italia. 

– Telecom Italia: operatør av mobilnett og fasttelefoninett og leverandør av telekommunikasjonstjenester i en rekke 

land, herunder Italia. 

– INWIT: operatør av passive mobiltelekommunikasjonsinfrastrukturer 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 29 av 

28.01.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9674 – Vodafone Italia / Telecom Italia / INWIT 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/4/04 

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

(Sak M.9680 – La Voix Du Nord / SIM / Mediacontact / Roof Media) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– La Voix du Nord (Frankrike), som tilhører konsernet Rossel & Cie (Belgia) 

– Mediacontact (Frankrike), som tilhører konsernet SIPA (Frankrike) 

– Société d’Investissements Medias (”SIM”, Frankrike), som tilhører konsernet Crédit Mutuel (Frankrike) 

– Roof Media (Frankrike), i dag kontrollert i fellesskap av Mediacontact og La Voix du Nord  

SIM overtar sammen med La Voix du Nord og Mediacontact kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Roof Media. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– La Voix du Nord: er aktivt innen medier, på papir eller digitale, kostnadsfrie eller mot betaling, hovedsakelig i 

regionene Hauts-de-France og Champagne-Ardenne. 

– Mediacontact: er aktivt innen medier, på papir eller digitale, kostnadsfrie eller mot betaling, hovedsakelig i vestre 

deler av Frankrike. 

– SIM: representerer det kommersielle merket ”EBRA” (Est Bourgogne Rhône Alpes), som er mediagrenen til Crédit 

Mutuel-konsernet som er aktivt innen mediesektoren, for papir eller digitale medier, kostnadsfrie eller mot betaling. 

– Roof Media: spesialiserer seg på strømmeteknologi for videoinnhold. 

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 31 av 

30.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9680 – La Voix Du Nord / SIM / Mediacontact / Roof Media 

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/4/05 

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

(Sak M.9704 – Gilde/Proman/Agilitas) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Gilde V Management B.V. (”Gilde”, Nederland), som i siste instans er kontrollert av Gilde Management Holding 

B.V. 

– Proman Expansion (”Proman”, Frankrike) 

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

nr. 4 over Agilitas-konsernet (”Agilitas Group”, Belgia) gjennom konsernets holdingforetak, Flemish Holdco I N.V. 

Agilitas Group er i dag kontrollert alene av Gilde. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gilde: et privat egenkapitalfond som investerer i mellomstore foretak med virksomhet innen ulike sektorer i Europa, 

særlig i Benelux, Tyskland, Sveits og Østerrike. 

– Proman: aktiv innen bemanningssektoren på områdene kontrakter med midlertidig, ubestemt og bestemt varighet. 

Proman er aktiv i Belgia, Canada, Frankrike (herunder de oversjøiske departementene La Reunion og Mayotte), 

Luxembourg, Monaco, Portugal, Spania, Sveits, Det forente kongerike og USA. 

– Agilitas Group: levering av HR-løsninger med fokus på midlertidig bemanning i Belgia og Nederland. 

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 26 av 

27.01.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9704 – Gilde/Proman/Agilitas 

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/4/06 

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

(Sak M.9708 – Eiffage / Atlas Arteria / Blue Atlas / PGGM / APRR / ADELAC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eiffage (”Eiffage”, Frankrike)  

– Atlas Arteria (”Atlas Arteria”, Australia)  

– Blue Atlas (”Blue Atlas”, Caymanøyene), kontrollert av ADIA, en offentlig enhet eid av Emiratet Abu Dhabi 

– PGGM (”PGGM”, Nederland)  

– APRR (”APRR”, Frankrike) og ADELAC (”ADELAC”, Frankrike)  

Eiffage, Atlas Arteria, Blue Atlas og PGGM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over APRR og ADELAC.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eiffage: er aktivt innen finansiering, utforming, konstruksjon og vedlikehold av prosjekter og infrastrukturer, 

herunder motorveikonsesjoner og veibygging. 

– Atlas Arteria: global eier, forvalter og utvikler av bompengeveier. 

– Blue Atlas: eier infrastrukturinvesteringer og forvalter en global investeringsportefølje.  

– PGGM: tilbyr tjenester knyttet til pensjonsfond, med fokus på administrasjon av kollektive pensjoner, herunder 

aktivaforvaltning.  

– APRR og ADELAC: to foretak som forvalter bompengemotorveier og andre tilknyttede tjenester i Frankrike.  

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette 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 29 av 

28.01.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9708 – Eiffage / Atlas Arteria / Blue Atlas / PGGM / APRR / ADELAC 

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.9709 – ENI / CDP Equity / GreenIT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak:  

– Eni S.p.A. (”ENI”, Italia) 

– CDP Equity S.p.A. (”CDP Equity”, Italia) 

ENI og CDP Equity overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENI: et foretak aktivt innen olje- og naturgassektoren. 

– CDP Equity: holdingforetaket til Cassa Depositi e Prestiti Group, som investerer i italienske foretak av betydelig 

nasjonal interesse med et langsiktig perspektiv.  

– GreenIT, fellesforetaket: skal være aktivt innen produksjon og engrossalg av elektrisitet fra fornybare kilder på det 

italienske markedet. 

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 31 av 

30.1.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9709 – ENI / CDP Equity / GreenIT 

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/4/08 

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


30.1.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9712 – Mitsubishi / Wallenius Wilhelmsen / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsubishi Corporation (”MC”, Japan)   

– Wallenius Wilhelmsen Inland Services Holding AS (”WWS”, Norge), som tilhører Wallenius Wilhelmsen ASA 

(Norge)  

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

over et fellesforetak (”JV”), etablert i Thailand, som vil være aktivt innen logistikk knyttet til ferdige kjøretøyer i Thailand.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MC: utvikler og driver virksomheter innen flere bransjer, inkludert miljø og infrastruktur, industrifinans, energi, 

metall, maskiner, kjemikalier og næringsmidler.  

– WWS: leverer logistikkløsninger til produsenter av biler, lastebiler og tungt utstyr. WWS tilhører Wallenius 

Wilhelmsen, som er en leverandør av logistikk knyttet til skipsfart og kjøretøyer og forvalter distribusjon av biler, 

lastebiler, rullende utstyr og stykkgods til kunder 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 29 av 

28.01.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9712 – Mitsubishi / Wallenius Wilhelmsen / 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8988 – Energizer / Spectrum Brands) 

Kommisjonen besluttet 18. desember 2018 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32018M8988. 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.9360 – Daimler/Geely/JV) 

Kommisjonen besluttet 10. desember 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9360. 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.9531 – Assicurazioni Generali / Seguradoras Unidas / AdvanceCare) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32019M9531. 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.9670 – APMC Group / GSEZ Cargo Ports / GSEZ Mineral Port / TIPSP / Arise) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32020M9670. 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.9678 – Keppel Infrastructure / MET Capital / MET) 

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 32020M9678. 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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Sammendrag av Kommisjonens vedtak 

8. april 2019 

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens 

virkemåte 

(Sak M.8436 – General Electric Company / LM Wind Power Holding (artikkel 14 nr. 1)) 

(meddelt under nummer K(2019) 2569)  

(Bare den engelske versjonen har gyldighet) 

Kommisjonen gjorde 8. april 2019 vedtak i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 

20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 14 nr. 1. En ikke-

fortrolig versjon av det fullstendige vedtaket er gjengitt på originalspråket på nettstedet til generaldirek-

toratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_ 

area_id=2  

I. PARTENE  

 1) General Electric Company (”GE”, USA) er et globalt, allsidig foretak som omfatter en rekke forretningsenheter, 

hver med sine egne avdelinger. GE Renewable Energy er forretningsenheten som produserer og leverer 

vindturbiner over hele verden. GE Offshore Wind er forretningsenheten i GE Renewable Energy som har ansvar 

for produksjon og levering av vindturbiner til havs.  

2) LM Wind Power Holding (”LM Wind”, Danmark) er aktiv innen utforming, testing, produksjon og levering av 

vindturbinblader, både i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og resten av verden. 

III. SAMMENDRAG  

 8) Kommisjonen har myndighet til å ilegge bøter for ulike uaktsomme eller forsettelige brudd på de prosedyremessige 

forpliktelsene i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretaks-

sammenslutninger (”fusjonsforordningen”).  

 

 9) Særlig artikkel 14 nr. 1 fusjonsforordningen fastsetter at Kommisjonen kan ved vedtak ilegge foretak bøter på opptil 

1 % av den samlede omsetningen til de berørte foretakene ’dersom de forsettlig eller uaktsomt: a) gir uriktige eller 

villedende opplysninger i en erklæring, [...] melding [...] i henhold til artikkel 4’.  

 

 10) I henhold til vedtaket handlet GE i strid med fusjonsforordningens artikkel 14 nr. 1 og gjennomføringsforordningens 

artikkel 4 nr. 1 ved å uaktsomt gi uriktige opplysninger i meldingen om kjøp av LM Wind 11. januar 2017.  

I vedtaket ilegges derfor GE en bot i henhold til artikkel 14 nr. 1 i fusjonsforordningen.  

VI. KONKLUSJON  

 30) Av de ovennevnte grunner konkluderes det i vedtaket med at GE bør ilegges en bot for å ha handlet i strid med 

fusjonsforordningens artikkel 14 nr. 1 og gjennomføringsforordningens artikkel 4. nr. 1.  

Hele teksten er tilgjengelig i EUT C 24 av 24.01.2020, s. 12. 

  

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

 __________  
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Sluttrapport fra høringsleder(1) 

(Sak M.8436 – General Electric Company / LM Wind Power Holding (artikkel 14 nr. 1)) 

Innledning og bakgrunn  

 1. Denne rapporten gjelder utkast til vedtak (”utkast til vedtak”) i henhold til artikkel 14 nr. 1 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”). Utkastet til vedtak finner at General Electric Company (”GE”) uaktsomt 

ga uriktige opplysninger i en melding (”det originale CO-skjemaet”) sendt inn i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 4 i forbindelse med sak M.8283 – General Electric Company/LM Wind Power Holding (”godkjennings-

prosedyrene”).  

 

 2. Godkjenningsprosedyrene gjaldt en foretakssammenslutning (”den undersøkte foretakssammenslutningen”) der GE 

overtok kontrollen alene, i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b), over LM Wind Power 

Holding A/S. Den undersøkte foretakssammenslutningen ble meldt 11. januar 2017 ved bruk av det originale  

CO-skjemaet.  

 

 3. Generaldirektoratet for konkurranse informerte GE på et møte 1. februar 2017 at Kommisjonen ville vurdere 

muligheten for å åpne en overtredelsesutredning mot GE for å ha gitt uriktige eller villedende opplysninger i det 

originale CO-skjemaet.  

 

 4. GE trakk tilbake det originale CO-skjemaet 2. februar 2017 og erstattet det 13. februar 2017. Kommisjonen 

godkjente den undersøkte foretakssammenslutningen 20. mars 2017.  

Avsluttende bemerkninger  

 29. Sammenlignet med Kommisjonens foreløpige konklusjoner i sin melding om innvendinger konkluderer ikke utkastet 

til vedtak med at GE ’forsettlig eller i det minste uaktsomt’ ga uriktige eller villedende opplysninger i det originale 

CO-skjemaet. Utkastet til vedtak sier i stedet at GE uaktsomt ga uriktige opplysninger. Utkastet til vedtak tar heller 

ikke hensyn til hvordan disse uriktige opplysningene påvirket noen andre saker enn den aktuelle godkjennings-

prosedyren. I lys av disse omstendigheter er boten som ble foreslått i utkastet til vedtak lavere enn beløpsintervallet 

for bøter som tidligere ble godkjent av kollegiet med tanke på en mulig samarbeidsprosedyre. 

 

 30. Jeg har ikke mottatt noen anmodninger eller klager i forbindelse med denne saken. I samsvar med artikkel 16 i 

beslutning 2011/695/EU har jeg undersøkt om utkastet til vedtak bare omhandler innsigelser som GE har fått 

mulighet til å ytre seg om. Jeg bekrefter at det gjør det. Jeg anser at en effektiv utøvelse av prosedyrerettigheter 

har vært respektert i løpet av denne prosedyren.  

Hele teksten er tilgjengelig i EUT C 24 av 24.01.2020, s. 7–11. 

Brussel, 1. april 2019. 

Wouter WILS 

  

(1) I henhold til artikkel 16 og 17 i Europakommisjonens presidents beslutning 2011/695/EU av 13. oktober 2011 om 

høringsoffiserers funksjon og referansevilkår i visse konkurranseprosedyrer (EUT L 275 av 20.10.2011, s. 29) 

(”beslutning 2011/695/EU”). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (EUT L 24 av 

29.1.2004, s. 1). 
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