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Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration
(Ärende M.9143 – CapMan/NH-Amundi/Green Investment Group/Cloud Snurran)
(Text av betydelse för EES)

(2018/C 459/03)
Kommissionen beslutade den 10 december 2018 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och
att förklara den förenlig med den inre marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG)
nr 139/2004 (1). Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella
affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas
— under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, uppgifter om
företag, ärendenummer, datum och sektorer,
— i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv) under Celexnummer
32018M9143. EUR-Lex ger tillgång till unionslagstiftningen via internet.
(1) EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

Inledning av förfarande
(Ärende M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets)
(Text av betydelse för EES)

(2018/C 459/04)
Den 11 december 2018 beslutade kommissionen att inleda ett förfarande i detta ärende efter att ha konstaterat att den
anmälda koncentrationen ger anledning till allvarliga tvivel beträffande dess förenlighet med den gemensamma markna
den. Inledandet av förfarandet öppnar en undersökning i andra fasen avseende den anmälda koncentrationen och påver
kar inte det slutliga beslutet i ärendet. Beslutet baseras på artikel 6.1.c i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).
Kommissionen uppmanar intresserade tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna
koncentrationen.
För att kunna beaktas i sin helhet, måste synpunkterna nå kommissionen senast 15 dagar efter offentliggörandet. Synpunk
terna kan sändas till kommissionen per telefax (+ 32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
eller per post med referensnummer M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets, till:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

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

