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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å avslutte en sak som følge av at en EFTA-stat har vedtatt 

 formålstjenlige tiltak 

EFTAs overvåkingsorgan har foreslått formålstjenlige tiltak, som Island har godtatt, i forbindelse med 

følgende statsstøttetiltak 

Vedtaksdato 25. januar 2017 

Sak nr. 78027 

Vedtak nr. 010/17/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Vedtak om å avslutte sak om islandske 

elektrisitetsprodusenters bruk av offentlig eid grunn og 

naturressurser 

Rettslig grunnlag Varierende 

Type tiltak Ikke statsstøtte 

Andre opplysninger Overvåkingsorganet anser at de iverksatte tiltak og 

forpliktelser fra islandske myndigheters side for å endre 

ordningen med hensyn til islandske elektrisitets-

produsenters bruk av offentlige naturressurser, og en 

gjennomgang og endring av eksisterende kontrakter med 

elektrisitetsprodusentene, vil sørge for at det eksisterende 

støttesystemet avskaffes. Overvåkingsorganet har derfor 

vedtatt å avslutte saken.  

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsider: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/ 

2017/EØS/23/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

22. september 2016 

i sak E-29/15 

Sorpa bs. 

mot 

det islandske konkurransetilsyn 

(misbruk av dominerende stilling – begrepet ”foretak” – samvirkeforetak opprettet av kommuner – 

avfallshåndtering – tjenester av allmenn økonomisk betydning – anvendelse av ulike vilkår for likeverdige 

transaksjoner med andre handelspartnere – prisdiskriminering) 

I sak E-29/15 Sorpa bs. mot det islandske konkurransetilsyn – ANMODNING til EFTA-domstolen 

framsatt av Islands Høyesterett (Hæstiréttur Íslands) i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-

statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om fortolkningen av EØS-avtalen, særlig 

artikkel 54 – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president og saksforberedende 

dommer, Per Christiansen og Páll Hreinsson, dommere, 22. september 2016 avsagt dom med følgende 

slutning:  

1. En kommune kan utgjøre et foretak etter EØS-avtalen artikkel 54 når den utøver en økonomisk 

virksomhet som består i å tilby varer eller tjenester på markedet. For å avgjøre om en virksomhet 

som avfallshåndtering er økonomisk virksomhet, må det tas hensyn til om det foreligger konkurranse 

med private foretak. Det faktum at avgiftene som kreves for avfallshåndteringstjenesten, ikke kan 

overskride kostnadene for å utføre tjenesten, må i den sammenheng avveies mot eksistensen av 

konkurranse på markedet.  

2. Avfallshåndtering kan utgjøre en tjeneste av allmenn økonomisk betydning etter EØS-avtalen 

artikkel 59 nr. 2. Det er opp til den foreleggende domstol å avgjøre om anvendelse av EØS-avtalen 

artikkel 54 ville gjøre det umulig for kommunene å utføre de avfallshåndteringstjenester de har fått 

ansvar for, eller å utføre dem under økonomisk akseptable vilkår.  

3. For å avgjøre om en offentlig enhet er et foretak etter EØS-konkurransereglene når den utfører 

avfallshåndteringstjenester, er det uten betydning om enheten er en kommune eller et 

samvirkeforetak opprettet av flere kommuner.  

4. EØS-avtalen artikkel 54 kommer ikke til anvendelse på konkurransebegrensende atferd som foretak 

er pålagt etter nasjonal lovgivning, eller dersom nasjonal lovgivning danner en rettslig ramme som i 

seg selv utelukker enhver mulighet for konkurransevirksomhet fra deres side. EØS-avtalen artikkel 

54 kan imidlertid komme til anvendelse dersom nasjonal lovgivning ikke forhindrer foretak fra å 

utøve selvstendig virksomhet som hindrer, begrenser eller vrir konkurransen.  

5. Dersom en EØS-stat gjennom nasjonal lovgivning unntar offentlige enheter fra EØS-

konkurransereglene, for eksempel ved å gi dem særlige eller eksklusive rettigheter, må den gjøre 

dette i samsvar med EØS-konkurransereglene, særlig med EØS-avtalen artikkel 59 nr. 1.  

6. Eierne av et kommunalt samvirkeforetak kan anses som samvirkeforetakets handelspartnere etter 

EØS-avtalen artikkel 54 annet ledd bokstav c), med mindre de danner ett foretak med 

samvirkeforetaket.  

7. Ved å gi sine eiere en rabatt som det nekter sine andre kunder, stiller et dominerende foretak disse 

andre kunder ugunstigere i konkurransen i betydningen av EØS-avtalen artikkel 54 annet ledd 

bokstav c), forutsatt at de konkurrerer med det dominerende foretaks eiere på et marked som 

befinner seg i et tidligere eller senere ledd i omsetningskjeden enn det marked som domineres.  

2017/EØS/23/02 
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

27. september 2016 av Borgarting lagmannsrett i saken Yara International ASA  

mot den norske stat v/Finansdepartementet 

(Sak E-15/16) 

Borgarting lagmannsrett har ved brev av 27. september 2016 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, 

mottatt ved EFTA-domstolens kontor 4. oktober 2016, om en rådgivende uttalelse i saken Yara 

International ASA mot den norske stat v/Finansdepartementet, med følgende spørsmål: 

Er det forenlig med EØS-avtalen artiklene 31 og 34 at nasjonale konsernbidragsregler, slik som reglene i 

den norske skatteloven, hvor bidraget reduserer giverens skattemessige inntekt og inkluderes i 

mottakerens skattemessige inntekt uavhengig av om mottakeren har skattemessig underskudd eller 

overskudd, stiller som vilkår at både giveren og mottakeren er skattepliktige i den aktuelle EØS-staten, 

eller skal EØS-reglene fortolkes slik at det på visse vilkår må innrømmes unntak fra kravet om skatteplikt 

i riket? 

2017/EØS/23/03 
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt  

24. oktober 2016 av Frostating lagmannsrett i saken Fosen-Linjen AS mot AtB AS 

(Sak E-16/16) 

Frostating lagmannsrett har ved brev av 24. oktober 2016 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, 

mottatt ved domstolens kontor 31. oktober 2016, om en rådgivende uttalelse i saken Fosen-Linjen AS mot 

AtB AS, med følgende spørsmål: 

1. Er artikkel 1, pkt.1, og artikkel 2, pkt.1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre bestemmelser i 

dette direktiv, til hinder for nasjonale regler om skadeserstatning, der skadeserstatning, som følge av 

at oppdragsgiver har tilsidesatt de EØS-rettslige bestemmelser om offentlige kontrakter, er betinget 

av 

a) at det foreligger culpa og hvor det kreves at oppdragsgivers atferd må utgjøre et markert avvik 

fra forsvarlig handlemåte? 

b) at det foreligger en vesentlig feil hvor culpa hos oppdragsgiver inngår som et moment i en 

større helhetsvurdering? 

c) at oppdragsgiver har begått en vesentlig, grov og åpenbar feil? 

2. Skal artikkel l, pkt. 1, og artikkel 2, pkt. 1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre bestemmelser i 

dette direktiv, fortolkes slik at brudd på en anskaffelsesrettslig EØS-regel som ikke overlater 

skjønnsfrihet til oppdragsgiver, i seg selv utgjør et tilstrekkelig kvalifisert brudd som kan utløse rett 

til erstatning på nærmere vilkår? 

3. Er artikkel 1, pkt.1, og artikkel 2, pkt. l litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre bestemmelser i 

dette direktiv, til hinder for nasjonale regler om skadeserstatning, hvoretter krav om 

skadeserstatning, som følge av at oppdragsgiver har tilsidesatt de EØS-rettslige bestemmelser om 

offentlige kontrakter, er betinget av at saksøkende leverandør som krever erstatning klarer å bevise 

med klar, det vil si kvalifisert, sannsynlighetsovervekt at han skulle ha fått tildelt kontrakten dersom 

oppdragsgiver ikke hadde begått feil? 

4. Er artikkel 1, pkt. 1, og artikkel 2, pkt. 1 litra c) i direktiv 89/665/EØF, eller andre bestemmelser i 

dette direktiv til hinder for nasjonale regler, hvoretter en oppdragsgiver kan gå fri fra kravet om 

skadeserstatning ved å påberope seg at konkurransen uansett skulle vært avlyst som følge av en 

annen feil begått av oppdragsgiver enn den som er påberopt av saksøker, når denne andre feilen 

faktisk ikke ble påberopt under konkurransens gang? Hvis en slik annen feil kan påberopes av 

oppdragsgiver, er direktiv 89/665/EØF til hinder for en nasjonal regel hvoretter saksøkende 

leverandør har bevisbyrden for å påvise at en slik feil ikke foreligger? 

5. Hvilke krav stiller EØS-rettens likebehandlingsprinsipp til oppdragsgivers effektive kontroll av de 

opplysninger som oppgis i tilbudene knyttet til tildelingskriteriene? Vil kravet til effektiv kontroll 

være oppfylt dersom oppdragsgiver kan kontrollere at tilbudte egenskaper fremstår som forsvarlig 

fastsatt basert på dokumentasjonen som er gitt i tilbudet? Hvor nøyaktig må oppdragsgiver kunne 

kontrollere tilbudte egenskaper ved kontraktsgjenstanden? Hvis tilbyderen forplikter seg til at den 

tilbudte gjenstanden skal overholde et bestemt forbrukstall, og dette tallet inngår i 

tildelingsevalueringen, er oppdragsgiverens kontrollplikt oppfylt dersom han kan kontrollere at dette 

tallet er forsvarlig med en viss usikkerhetsmargin, for eksempel innenfor et spenn på pluss/minus 

20 %? 

6. Når oppdragsgiver skal kontrollere de opplysninger en tilbyder gir i forbindelse med et 

tildelingskriterium, kan likebehandlingsprinsippets krav til effektiv kontroll av opplysninger i 

tilbudene være oppfylt ved at oppdragsgiveren ser hen til dokumentasjon som er gitt andre steder i 

tilbudet? 

2017/EØS/23/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8379 – SGID / Hellenic Republic / IPTO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 10. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) der foretaket State Grid International Development Limited (”SGID”, Kina), som er 

kontrollert av det statseide Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 

of the People's Republic of China (”Central SASAC”), og den greske stat ved kjøp av aksjer i 

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

Independent Power Transmission Operator S.A. (”IPTO”, Hellas).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SGID: aktiv innen investeringer i og drift av regulerte foretak for overføring og distribusjon av 

elektrisitet utenfor Folkerepublikken Kina, med aktiva og investeringer i Australia, Brasil, 

Filippinene, Portugal, den spesielle administrative region Hongkong og Italia.  

– Republikken Hellas kontrollerer IPTO gjennom sitt datterselskap DES ADMIE. 

– IPTO: systemansvarlig for overføringssystemet innen det greske systemet for 

elektrisitesoverføring med ansvar for drift, forvaltning, utnyttelse, vedlikehold og utvikling for å 

sikre elektrisitetsforsyningen i Hellas.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 124 av 21.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8379 – SGID /  

Hellenic Republic / IPTO, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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. 

2017/EØS/23/05 

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

(Sak M.8388 – Ares / Baupost / Nova Eventis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 7. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Galaxy Holding S.à r.l., som 

er en del av Ares Management L.P. Group (”Ares”, USA), og BPI 25 S.à r.l, som er en del av 

Baupost Group L.L.C (”Baupost”, USA), ved kjøp av aktiva i fellesskap overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Prejan Enterprises Limited, foretaket som 

kontrollerer og forvalter kjøpesenteret Nova Eventis i Leipzig i Tyskland. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ares: en børsnotert global alternativ kapitalforvalter som blant annet investerer i eiendommer 

og eier bolig-, butikk-, kontor- og industrieiendommer i Europa.  

– Baupost: Baupost-konsernet er en opportunistisk, verdiorientert investeringsorganisasjon med 

åpent mandat med et bredt investeringsmandat som vurderer investeringer i en rekke ulike 

finansieringsinstrumenter, aktivatyper og geografiske regioner. 

– Nova Eventis: kjøpesenteranlegg i Leipzig i Tyskland.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 123 av 20.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8388 – Ares /  

Baupost / Nova Eventis, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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. 

2017/EØS/23/06 

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

(Sak M.8408 – Cinven / CPPIB / Travel Holdings Parent Corporation) 

1. Kommisjonen mottok 10. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Fifth Cinven Fund, forvaltet 

av Cinven Capital Management (V) General Partner Limited (”Cinven”, Det forente kongerike), og 

Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) i fellesskap overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Travel Holdings Parent Corporation 

med datterselskaper (”Målforetaket” eller ”Tourico”). Målforetaket vil senere bli slått sammen med 

Hotelbeds Travel Company, Inc., et datterselskap som i sin helhet er eid av Hotelbeds US Holdco, 

Inc., som er kontrollert i fellesskap av Cinven og CPPIB. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cinven: privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester og rådgivningstjenester 

til en rekke investeringsfond. 

– CPPIB: investeringsforvaltningsorganisasjon som ble opprettet ved parlamentsvedtak for å 

investere i kapitalen til Canada Pension Plan. 

– Målforetaket: meglerforetak i reiselivsbransjen med hovedkontor i Orlando i Florida. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 124 av 21.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8408 – Cinven / 

CPPIB / Travel Holdings Parent Corporation, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-

MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/23/07 

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

(Sak M.8421 – Westrock/MPS) 

1. Kommisjonen mottok 7. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket WestRock Company 

(”Westrock”, USA) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Multi Packaging Solutions International Limited (”MPS”, 

Bermuda).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Westrock: er en multinasjonal leverandør av papir- og forpakningsløsninger for forbruker- og 

bølgepappmarkeder. Foretaket leverer en rekke forpakningsløsninger som sammenleggbare 

esker, kartonger, stativer, beholdere og containere for bølgepapp, porsjons- og 

beskyttelsesforpakninger for kunder innen bransjene for skjønnhetspleie- og kroppspleie-

produkter, drikker, næringsmidler, mattjenester, helse- og sykepleie, hus og hage, detaljhandel 

og tobakk. WestRock produserer også gråpapir, bleket kartong og resirkulert papp med belegg 

og leverer kommersielle trykkløsninger. 

– MPS: er aktiv innen produksjon og salg av spesialforpakningsløsninger. Dette inkluderer 

brettbare førsteklasses esker, som gaveesker, innstikksprodukter som foldere og brosjyrer, 

etiketter, hovedsakelig for farmasøytiske produkter, forbruksvarer og til bruk innen media samt 

harde forpakninger til parfymeflasker og alkohol.  

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 

foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT 

C 122 av 19.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8421 – Westrock/MPS, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8426 – Linde / PJSC Power Machines / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 7. april 2017 melding etter en henvisning til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Linde AG (Tyskland) og 

PJSC Power Machines (Russland) ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et 

fellesforetak kalt Linde Power Machines LLC (Russland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Linde AG: internasjonalt gass- og teknologikonsern som er aktivt innen sektorene for 

industrigasser, medisinske gasser, utstyr, teknologi og tjenester. Det består av to 

hovedavdelinger, gassenheten og teknologienheten, og en mindre avdeling for 

logistikktjenester. 

– PJSC Power Machines: russisk produsent av elektrisitetsproduksjonsutstyr og annet utstyr for 

kraftstasjoner, særlig turbiner og generatorer. 

– Linde Power Machines LLC: aktiv innen konstruksjon, produksjon og distribusjon av utstyr i 

rustfritt stål for varmeutveksling for LNG-enheter samt levering av tilhørende tjenester og 

reservedeler. Foretaket vil i all hovedsak ha virksomhet i Russland. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 122 av 19.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8426 – Linde /  

PJSC Power Machines / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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.8431 – OMERS / AIMCo / Vue / Dalian Wanda Group / UCI Italia / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 7. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene The Space Cinema 1 S.p.A. 

(”TSC”, Italia), indirekte kontrollert av Vue International Holdco Limited (”Vue”, Det forente 

kongerike), som er kontrollert i fellesskap av Alberta Investment Management Corporations 

(”AIMCo”, Canada) og OCP Investment Corporation (”OMERS”, Canada), og UCI Italia S.p.A. 

(”UCI Italia”, Italia), kontrollert av Dalian Wanda Group (Kina) gjennom AMC Entertainment 

Holdings, Inc. (”AMC”, USA), ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over et nystiftet fellesforetak 

(”JV”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TSC: kinotjenester i Italia hvor foretaket driver 36 kinoer. 

– Vue: kinotjenester i Det forente kongerike, Italia, Tyskland, Nederland, Polen, Danmark, Irland, 

Latvia, Litauen og Taiwan. Vue driver i dag 211 kinoer. 

– AIMCo: investeringsforvaltning, globale investeringer på vegne av kunder, diverse pensjons-, 

kapitalinnskudds- og statlige fond i provinsen Alberta (Canada). 

– OMERS: administrasjon av et av Canadas ledende pensjonsfond, levering av pensjonsytelser, 

forvaltning av en bred global portefølje med aksjer og obligasjoner samt eiendom, infrastruktur 

og investering av privat egenkapital. 

– UCI Italia: kinotjenester i Italia hvor foretaket driver 48 kinoer. 

– AMC: kinotjenester i USA og deler av Europa. 

– Dalian Wanda Group: tre hovedvirksomheter: investering og forvaltning av kommersielle 

eiendommer, kultur og finans. Foretaket leverer også kinotjenester i Australia og Kina og 

filmproduksjon og distribusjonstjenester i Kina. 

– JV: filmreklametjenester 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. 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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 123 av 20.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8431 – OMERS / 

AIMCo / Vue / Dalian Wanda Group / UCI Italia / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post 

(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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.8462 – KKR / CDPQ / USI Insurance Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  

1. Kommisjonen mottok 11. april 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene KKR & Co. L.P. (”KKR”, 

USA) og Caisse de dépôt et placement du Québec (”CDPQ”, Canada) i fellesskap overtar indirekte 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over USI Insurance Services 

(”USI” eller ”Målforetaket”, USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

- KKR: globalt investeringsforetak i USA som tilbyr et bredt utvalg av alternative 

kapitalforvaltningstjenester til offentlige og private markedsinvestorer og leverer 

kapitalmarkedsløsninger til foretak samt deres porteføljeforetak og kunder. 

- CDPQ: en global institusjonell investor som forvalter fond hovedsakelig for offentlige og 

halvoffentlige pensjons- og forsikringsordninger. CDPQ investerer i de største 

finansmarkedene, risikokapitalfond, infrastruktur og eiendommer. 

- Målforetaket: forsikringsmekler og konsulentforetak med virksomhet innen eiendom og 

ulykker, ansattegoder, personforsikringer, pensjonsprogrammer og skreddersydde løsninger i 

USA. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT 

C 124 av 21.4.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8462 – KKR / CDPQ / 

USI Insurance Services, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

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.8361 – Qatar Airways / Alisarda / Meridiana) 

Kommisjonen besluttet 22. mars 2017 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 32017M8361. 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.8413 – Engie / Omnes Capital / Prédica / Engie PV Besse / Engie PV Sanguinet) 

Kommisjonen besluttet 10. april 2017 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 32017M8413. 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.8428 – CVC / Żabka Polska) 

Kommisjonen besluttet 7. april 2017 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 32017M8428. 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.8430 – AÜW/Siemens/Egrid) 

Kommisjonen besluttet 10. april 2017 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 

tysk 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 32017M8430. 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.8442 – Ardian / Groupe Prosol) 

Kommisjonen besluttet 10. april 2017 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 

fransk 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 32017M8442. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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