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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9831 – OMV/Borealis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– OMV Aktiengesellschaft (”OMV”, Østerrike) 

– Borealis AG (”Borealis”, Østerrike) 

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

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OMV: aktivt over hele verden innenfor leting etter, utvikling og produksjon av olje og gass. Foretaket driver også 

raffinerier i Østerrike, Tyskland og Romania som produserer og selger flytende petroleumsgass, jetdrivstoff, nafta, 

bensin, diesel, lett fyringsolje, tung fyringsolje, svovel og kalsinert koks. Foretaket kjøper og selger gass, og eier et 

rørledningsnett og lagringsanlegg for gass i Østerrike. 

– Borealis: produksjon og kommersialisering av polyolefiner, kjemiske basisprodukter og gjødsel. Foretaket er i dag 

kontrollert i fellesskap av OMV og Mubadala Investment Company (”Mubadala”, Abu Dhabi, De forente arabiske 

emirater). 

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 249 av 

29.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9831 – OMV/Borealis 

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/51/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Rettelse til forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9884 – Thoma Bravo / Madison Dearborn Partners / Axiom) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

Følgende rettelse, som gjenspeiler en rettelse publisert i EUT C 249 av 29. juli 2020, gjøres i EØS-tillegget nr. 43 av  

2. juli 2020: 

På side 13, i første linje av nr. 1, 

i stedet for:  ”25. juni 2020” 

leses:  ”26. juni 2020” 

2020/EØS/51/02 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9899 – KKR / Koos Holding Cooperatief) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Koos Holding Coöperatief U.A. (”Koos Holding”, Nederland) 

KKR overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Koos Holding. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

–  KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalfond og andre investeringsprodukter til 

investorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket, foretakets porteføljeforetak og andre kunder. 

–  for Koos Holding: utvikling og renovering av ferieparker, der foretaket enten selv står for forvaltning og drift, eller 

formidler bestillinger til driftsselskapet. Ferieparkene drives under varemerket ”Roompot” og omfatter alt fra enkle 

campingplasser med telt og hytter, til villaer i en høyere prisklasse. Koos Holding driver parker i Nederland og Belgia, 

samt formidler bestillinger for parker i Nederland, Belgia, Frankrike, Italia, Spania og Danmark.  

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 251 av 

31.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9899 – KKR / Koos Holding Cooperatief 

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 64 301 

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/51/03 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9803 – SAZKA Group / OPAP) 

Kommisjonen besluttet 15. juli 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 32020M9803. 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/51/04 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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