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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9642 – Acerinox/VDM) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Acerinox, S.A. (”Acerinox”, Spania) 

– VDM Metals Holding GmbH (”VDM”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Acerinox: produksjon og levering av rustfritt stål. 

– VDM: produksjon og levering av legeringer med høy ytelse som nikkelbaserte legeringer. 

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 46 av 

11.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9642 – Acerinox/VDM 

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/9/01 

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


Nr. 9/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 13.2.2020 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9647 – GHT Mobility / Stadtwerke Düsseldorf / Clevershuttle Düsseldorf) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GHT Mobility GmbH (”GHT”, Tyskland), kontrollert av Deutsche Bahn AG 

– Stadtwerke Düsseldorf AG (”SWD”, Tyskland), kontrollert av EnBW Baden-Württemberg AG 

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

over CleverShuttle Düsseldorf GmbH (”CS Düsseldorf”). CS Düsseldorf leverer bildelingstjenester i Düsseldorf og er i 

dag kontrollert alene av GHT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GHT: utvikling, markedsføring og implementering av IT-optimaliserte mobilitetskonsepter herunder IT-optimalisert 

passasjertransporttjenester med leiebiler. Kontrollert av Deutsche Bahn AG, en leverandør av jernbaneinfrastruktur i 

Tyskland, passasjertransport i EU og spedisjon og logistikk over hele verden. 

– SWD: levering av elektrisitet, gass, vann og fjernvarmeanlegg, avfallshåndtering, naturgasskjøretøyer, el-mobilitet, 

energitilknyttede tjenester og offentlig belysning i Düsseldorf. Kontrollert av EnBW Energie Baden-Württemberg AG, 

som er aktiv innen produksjon og engrossalg av elektrisk kraft og levering av energiforsyningstjenester i EØS.  

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 51 av 

14.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9647 – GHT Mobility / Stadtwerke Düsseldorf / Clevershuttle Düsseldorf 

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/9/02 

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


13.2.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9681 – Inflexion/ICG/Marston) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Inflexion Private Equity Partners LLP (”Inflexion”, Det forente kongerike) 

– Intermediate Capital Group (”ICG”, Det forente kongerike) 

– Marston Corporate Limited (”Marston”, Det forente kongerike) 

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

nr. 4 over Marston. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Inflexion: privat egenkapitalforetak med en rekke investorer fra store institusjoner til enkeltpersoner. 

– ICG: kapitalforvalter aktiv innen strukturering og levering av mesaninfinansiering, høyrisikolån og privat egenkapital 

i Europa, Stillehavsområdet og USA. 

– Marston: transport- og gjeldsinndrivelsestjenester i 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 48 av 

12.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9681 – Inflexion/ICG/Marston 

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/9/03 

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

(Sak M.9700 – Dnata / Alpha LSG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. februar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Dnata (De forente arabiske emirater), i siste instans kontrollert av myndighetene i Dubai (De forente arabiske 

emirater) 

– Alpha LSG Limited (”Alpha LSG”, Det forente kongerike) 

Dnata overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alpha LSG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Dnata: levering av tjenester til luftfartsselskaper, herunder catering om bord, passasjerhåndtering, bagasjehåndtering, 

vedlikehold og andre tekniske tjenester til luftfartsselskaper i en rekke land over hele verden. Dnata er kontrollert av 

myndighetene i Dubai som også kontrollerer Emirates Airlines.  

– Alpha LSG: cateringtjenester om bord til luftfartsselskaper i 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 51 av 

14.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9700 – Dnata / Alpha LSG 

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/9/04 

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

(Sak M.9703 – SCP/Real) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SCP Group S.à.r.l. (”SCP Group”, Luxembourg), kontrollert av i) det finansielle aksjeselskapet Sistema (Russland), 

som i siste instans er kontrollert av Vladimir Evtushenkov og ii) Felix Evtushenkov (Russland) 

– ’real’-virksomheten (”real Group”, Tyskland), kontrollert av METRO AG (Tyskland) 

SCP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele real Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SCP Group: investerings- og rådgivningstjenester knyttet til fast eiendom. 

– real Group: detaljhandel med næringsmidler og andre produkter via 276 stormarkeder i Tyskland og en nettbasert 

markedsplass i tillegg til kjøttforedling (”Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH”) og digitale betalingstjenester.  

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 48 av 

12.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9703 – SCP/Real 

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/9/05 

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

(Sak M.9713 – EQT/Recover) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT VIII (”EQT”), kontrollert av EQT Fund Management S.à r.l. (”EFMS”, Luxembourg) 

– Navie Oy (Finland) 

EFMS overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Navie Oy. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EFMS: EQT er et investeringsfond som søker å gjøre investeringer hovedsakelig i Europa med fokus på Nord-

Europa. EQT kontrollerer Anticimex som er spesialist på å tilby tjenester for å forebygge angrep fra skadedyr i tillegg 

til å tilby skadehåndteringstjenester som avfukting og fuktkontrolltjenester. 

– Navie Oy: holdingforetaket til foretak i Recover-konsernet som er aktive innen levering av skadehåndteringstjenester, 

miljøtjenester og rivings- og betongboretjenester 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.  

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 44 av 

10.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9713 – EQT/Recover 

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/9/06 

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

(Sak M.9725 – Ardian / Groupe Cérélia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ardian France SA (”Ardian”, Frankrike) 

– Groupe Cérélia (Frankrike), via Osiris SAS 

Ardian overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Groupe Cérélia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian France: privat investeringsforetak som forvalter og rådgir investeringsfond med aksjeandeler i ulike foretak 

over hele verden.  

– Groupe Cérélia: internasjonalt konsern som spesialiserer seg på produksjon og markedsføring av deig og bakeri-

produkter. 

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 46 av 

11.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9725 – Ardian / Groupe Cérélia 

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/9/07 

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

(Sak M.9729 – Bouygues Telecom / Phoenix Tower International / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. januar 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Phoenix Tower International Holdco LLC (”PTI”, USA), som tilhører Blackstone Group (USA) 

– Bouygues Telecom (”BYTEL”, Frankrike)  

PTI og BYTEL 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: 

– PTI: hostingtjenesteleverandør for mobiltelefoniutstyr utenfor Frankrike. 

– BYTEL: telekommunikasjonsoperatør for mobil- og fasttelefoni i Frankrike. 

– BTI: hostingtjenesteleverandør for mobiltelefoniutstyr 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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 46 av 

11.2.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9729 – Bouygues Telecom / Phoenix Tower International / 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 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2020/EØS/9/08 

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

(Sak M.9748 – KKR / Dentix Health Corporation) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. februar 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) 

– Dentix Health Corporation, S.L.U. (”Dentix Health Corporation”, Spania) 

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

Corporation. 

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. 

– Dentix Health Corporation: leverandør av tannhelsetjenester gjennom et nettverk av mer enn 370 klinikker som de 

eier og driver i Spania, Italia, Portugal, Colombia, Chile, Mexico 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 48 av 

12.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9748 – KKR / Dentix Health Corporation 

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/9/09 

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

(Sak M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Trenitalia S.p.A. (”Trenitalia”, Italia), eid av Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

– Operador Ferroviario de Levante, S.L. (”OFL”, Spania), som tilhører Befemar Group  

– Intermodalidad de Levante, S.A. (”ILSA”, Spania) 

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

nr. 4 over ILSA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Trenitalia: et italiensk jernbaneforetak med virksomhet innen passasjertransport over lange distanser og lokalt samt 

internasjonal passasjertransport. 

– OFL: et spansk foretak som hovedsakelig leverer aktivaforvaltning og tjenester knyttet til passasjertransport. 

– ILSA: et spansk foretak som vil levere alle typer passasjertransporttjenester med jernbane i forbindelse med 

liberaliseringen av jernbanesektoren i Spania og resten av EU. 

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 46 av 

11.2.2020 Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA 

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/9/10 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9477 – STEAG/OYAK/SET) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32020M9477. 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.9593 – PTT GC / ALPLA TH / JV) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 32020M9593. 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/9/11 

2020/EØS/9/12 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9594 – CMA CGM / CIMC Neocontainer / JV) 

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 32020M9594. 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.9640 – BCP / CD&R Fund X / BrandSafway) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32020M9640. 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/9/13 

2020/EØS/9/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9693 – Liberty / Aleris Divestment Business) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32020M9693. 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/9/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte  

Tilfeller der Kommisjonen ikke gjør innsigelse eller tiltaket ikke utgjør stsatsstøtte 

Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.54275 

(2019/N) 

Nederland NEDERLAND NL LNV AGRI Subsidieregeling 

sanering varkenshouderijen 

EUT C 421 av 

13.12.2019, s. 1 

SA.54477 

(2019/N) 

Tyskland  Bund: Modell- und Demonstrations-

vorhaben „Optimierung der Stickstoff-

düngung im Freilandgemüsebau“ 

EUT C 421 av 

13.12.2019, s. 1 

SA.54739 

(2019/N) 

Italia MARCHE Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche 

2014/2020 — Approvazione dei criteri e 

delle modalità attuative generali del 

Programma di Sviluppo Rurale 

2014/2020- Sottomisura 16.6 — 

Operazione A) — “Costituzione di 

aggregazioni tra produttori di biomassa 

forestale” 

EUT C 421 av 

13.12.2019, s. 1 

SA.54668 

(2019/N) 

Tyskland BAYERN Bayerische Gigabitrichtlinie EUT C 429 av 

20.12.2019, s. 1 

SA.53628 

(2019/N) 

Kroatia HRVATSKA Revitalisation of district heating in 

Zagreb 

EUT C 429 av 

20.12.2019, s. 1 

SA.50523 

(2018/N) 

Tyskland BADEN-

WÜRTTEM-

BERG 

Baden-Württemberg: Verordnung des 

Ministeriums für Umwelt und Verkehr 

über Schutzbestimmungen und die 

Gewährung von Ausgleichsleistungen in 

Wasser- und Quellenschutzgebieten 

EUT C 7 av 

10.1.2020, s. 10 

SA.55025 

(2019/N) 

Italia ITALIA Norma merci — misure di supporto al 

trasporto ferroviario delle merci in Italia 

per gli anni 2020 — 2021 — 2022 

EUT C 17 av 

17.1.2020, s. 1 

SA.52001 

(2018/FC) 

Tsjekkia  Údajná podpora svářečským školám EUT C 25 av 

24.1.2020, s. 1 

SA.46373 

(2019/NN) 

Tyskland NORDRHEIN-

WESTFALEN 

Betriebsbeihilfen an den Flughafen 

Dortmund 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 1 

SA.54927 

(2019/N) 

Frankrike  Prolongation de la garantie de l'Etat pour 

des dommages causés à des tiers dans le 

cadre d'opérations spatiales (N 208/2007 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 2 

SA.46380 

(2016/N) 

Polen Poland Zwolnienie marynarzy z podatku 

dochodowego 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 2 

SA.55912 

(2019/N) 

Italia TRENTO Proroga del regime di aiuti a sostegno del 

trasporto combinato nella Provincia di 

Trento 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 3 

SA.48509 

(2018/N) 

Hellas ATTIKI Extension of the Airport Development 

Agreement for Athens International 

Airport (2026 – 2046) 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 4 

SA.55507 

(2019/N) 

Østerrike  Beihilferahmen 

Schienengüterverkehrsleistungen (RoLa) 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 5 

SA.54935 

(2019/N) 

Tyskland DEUTSCHLAND Bund: Absatzförderungs- und 

Informationsmassnahmen für Wein 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 6 

2020/EØS/9/16 
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet på 

mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.54293 

(2019/N) 

Irland IRELAND 2020 Scheme of Investment Aid for the 

Development of the Commercial 

Horticulture Sector 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 7 

SA.51533 

(2019/N) 

Frankrike PROVENCE-

ALPES-COTE 

D'AZUR 

«Projet Schloesing» – Construction 

d’une bretelle d’accès au tunnel routier 

urbain Prado Carénage: Allongement de 

la durée de la concession de la Société 

Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage 

(SMPTC) 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 7 

SA.54496 

(2019/NN) 

Tyskland  Betriebsbeihilfen für die Flughafen 

Erfurt GmbH 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 8 

SA.55209 

(2019/N) 

Tyskland  Förderrichtlinie für die Nachrüstung von 

Diesel-Bussen der Schadstoffklassen 

Euro III,IV, V und EEV im Öffentlichen 

Personennahverkehr 

EUT C 43 av 

7.2.2020, s. 9 
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Melding i henhold til artikkel 114 nr. 4 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte – Nasjonale regler som er strengere enn bestemmelsene i et 

harmoniseringstiltak i Unionen 

Tyskland har ved brev av 29. november 2019, mottatt av Kommisjonen 29. november 2019, underrettet 

Kommisjonen om sitt ønske om å opprettholde nasjonale regler for kjeler for fast brensel, som ikke 

inneholder de samme verdier og målemetoder som de som gjelder fra 1. januar 2020 i henhold til kommi-

sjonsforordning (EU) 2015/1189 av 28. april 2015 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/125/EF med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel (forordning (EU) 

2015/1189)(1). 

I henhold til direktiv 2009/125/EF skal det fastsettes krav som energirelaterte produkter som omfattes av 

gjennomføringstiltak må oppfylle for å bringes i omsetning og/eller tas i bruk. Dette bidrar til en bærekraftig 

utvikling ved å øke energieffektiviteten og nivået på miljøvernet samtidig som energiforsyningssikkerheten 

økes. Direktivet er basert på artikkel 95 i traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap (nå artikkel 

114 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte – TEUV). 

Kommisjonen vil behandle den tyske underretningen i samsvar med artikkel 114 nr. 4 og 6 i TEUV. Ved 

artikkel 114 nr. 4 fastsettes det at når en medlemsstat, etter at det er truffet et harmoniseringstiltak, finner det 

nødvendig å opprettholde strengere nasjonale bestemmelser som er begrunnet i viktige hensyn omhandlet i 

artikkel 36 i TEUV, eller som gjelder miljøvern eller vern av arbeidsmiljøet, skal den gi Kommisjonen 

underretning om bestemmelsene samt om grunnene for å opprettholde dem. 

For ytterligere opplysninger, se Den europeiske unions tidende C 42 av 7.2.2020, s. 2. 

Etter at Tyskland har gitt melding om disse bestemmelsene, har Kommisjonen seks måneder på seg til å 

godkjenne eller forkaste dem. I dette tidsrommet vil Kommisjonen undersøke om de tyske bestemmelsene 

kan anses som tiltak som eksisterte før harmoniseringen, og som avviker fra harmoniseringsreglene. Om så 

er tilfellet vil Kommisjonen undersøke hvorvidt det å opprettholde de tyske bestemmelsene er berettiget ut 

fra viktige hensyn omhandlet i TEUV artikkel 36, eller ut fra miljøvernhensyn, og hvorvidt de kan utgjøre et 

middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller er en skjult handelshindring, samt medføre unødvendige og 

uforholdsmessige hindringer for at det indre marked skal kunne virke. 

Alle parter som ønsker å kommentere denne meldingen, må sende kommentarene til Kommisjonen innen 

30 dager fra kunngjøringen av denne meldingen (EUT C 42 av 7.2.2020, s. 2). Kommentarer inngitt etter 

denne perioden vil ikke bli tatt i betraktning. 

  

(1) EUT L 193 av 21.7.2015, s. 100. 
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