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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Kunngjøring fra Norge 

om europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling  

og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 

kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2017 

Det norske olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om 

utvinningstillatelser for petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting 

etter og utvinning av hydrokarboner.  

Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annet stat som har sluttet 

seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer 

hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen.  

Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 

dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel.  

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 

Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer felles 

søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte 

gruppesøknader og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny 

utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke 

operatør for slike grupper.  

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse vil det bli stilt krav om 

inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 

utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to 

stratigrafisk delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så 

måte.  

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver 

tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen.  

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingen i 

forhåndsdefinerte områder 2016. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres 

kjent for industrien før søknadsfristen utløper.  

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse 

For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv kartlegging og utvinning av petroleum på norsk 

kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 

kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør:  

a) Søkerens forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaverne 

planlegger å foreta en effektiv kartlegging etter petroleum der.  

b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en 

kostnadseffektiv kartlegging, og eventuell utvinning, av petroleum fra det berørte geografiske 

området.  

c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder.  

d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å foreta kartlegging, og eventuell utvinning, av 

petroleum fra det berørte geografiske området.   

2017/EØS/35/01 
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e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta med i 

vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som 

rettighetshaver.  

f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 

har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel.  

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én 

med erfaring som nevnt under f). 

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én 

brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring 

utenfor norsk kontinentalsokkel.  

i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør.  

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av kartleggingsbrønner med høyt trykk 

og/eller temperatur (HTHT), skal den som utpekes som operatør og minst ytterligere én rettighetshaver 

selv ha boret minst én kartleggingsbrønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende 

relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal minst én 

rettighetshaver ha boret én HTHT-brønn på dypt hav som operatør.  

Blokker det kan søkes om 

Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for 

innenfor det forhåndsdefinerte området som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også 

mulig å søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring i 

samsvar med oppdaterte kart på oljedirektoratets interaktive Faktakart-side som finnes på det norske 

oljedirektoratets nettside.  

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkere anmodes om 

å begrense søknadsskissene til områder der de har kartlagt prospektering. 

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på 

Oljedirektoratets nettside: www.npd.no/apa2017. 

Søknader om utvinningstillatelser for petroleum inngis til:  

Olje- og energidepartementet  

Postboks Postboks 8148 Dep.  

N-0033 Oslo  

NORGE  

To kopier sendes til: 

Oljedirektoratet  

Postboks 600  

4003 Stavanger  

NORGE 

Søknadsfrist: 1. september 2017 kl. 12.00.  

Tildelingen av utvinningstillatelser for petroleum under tildeling fra forhåndsdefinerte områder 2017 for 

norsk kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i første kvartal 2018. 

www.npd.no/apa2017
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EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS KJENNELSE 

15. november 2016 

i sak E-7/16 

Míla ehf. mot EFTAs overvåkingsorgan  

(innledende innsigelse mot at saken behandles – statsstøtte – vedtak om å avslutte formell undersøkelse) 

I sak E-7/16, Míla ehf. mot EFTAs overvåkingsorgan – SAK i medhold av artikkel 36 nr. 2 i avtalen 

mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, om oppheving av EFTAs 

overvåkingsorgans vedtak nr. 061/16/COL av 16. mars 2016 om om å avslutte formell undersøkelse med 

hensyn til påstått statsstøtte gjennom utleie av en optisk fiber tidligere drevet på vegne av NATO – har 

EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen (saksforberedende 

dommer) og Páll Hreinsson, dommere, 15. november 2016 avsagt kjennelse med følgende slutning: 

1. Saken avvises. 

2. Saksøkeren pålegges å betale saksomkostningene. 

2017/EØS/35/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

16. november 2016 

i sak E-4/16 

EFTAs overvåkingsorgan mot Kongeriket Norge 

(manglende overholdelse av en dom fra EFTA-domstolen som konstaterer manglende oppfyllelse av 

forpliktelser – ODA artikkel 33 – tiltak som er nødvendige for å oppfylle en dom fra EFTA-domstolen) 

I sak E-4/16, EFTAs overvåkingsorgan mot Kongeriket Norge – SAK om at EFTA-domstolen skal 

erklære at Kongeriket Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 33 i avtalen mellom 

EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, ved å unnlate innen den fastsatte 

tidsfrist å innføre de nødvendige tiltak for å etterleve EFTA-domstolens dom av 2. desember 2013 i sak 

E-13/13, ESA mot Norge – har EFTA-domstolen, sammensatt av Carl Baudenbacher, president, Per 

Christiansen og Páll Hreinsson (saksforberedende dommer), dommere, 16. november 2016 avsagt dom 

med følgende slutning: 

EFTA-domstolen erklærer herved at:  

1. Kongeriket Norge har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 33 i avtalen mellom EFTA-

statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, ved å unnlate innen den fastsatte 

tidsfrist å innføre de nødvendige tiltak for å etterleve EFTA-domstolens dom av 2. desember 2013 i 

sak E-13/13, ESA mot Norge. 

2. Kongeriket Norge pålegges å betale saksomkostningene.  

2017/EØS/35/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8222 – Knorr-Bremse/Haldex) 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Knorr-Bremse AG (”Knorr-

Bremse”, Tyskland) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Haldex Aktiebolag (”Haldex”, Sverige). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Knorr-Bremse: utvikler, produserer og distribuerer utstyr og systemer for skinnegående 

kjøretøyer og nyttekjøretøyer. Knorr-Bremses portefølje for nyttekjøretøyer omfatter blant 

annet hjulbremseprodukter som pneumatiske skivebremser og bremsesylindre, elektroniske 

bremsesystemer og blokkeringsfrie bremser, ventiler, førerstøtte, og systemer for luftrensing. 

– Haldex: utvikler, produserer og distribuerer bremsedeler og luftfjæringskontrollsystemer for 

nyttekjøretøyer og tilhengere. Foretakets forretningsvirksomhet omfatter hjulbremseprodukter, 

blant annet bremseregulatorer, pneumatiske skivebremser og bremsesylindre, elektroniske 

bremsesystemer og blokkeringsfrie bremser, ventiler og luftbehandlingskomponenter. 

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 187 av 13.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8222 – Knorr-Bremse / 

Haldex, 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/35/04 

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

(Sak M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Wärtsilä Technology Oy Ab, 

kontrollert av Wärtsilä Corporation (”Wärtsilä”, Finland), og CSSC Electronics Technology Co., 

Ltd, kontrollert av China State Shipbuilding Corporation (”CSSC”, Kina), 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 foretaket CSSC Wärtsilä Electrical & Automation (Shanghai) Co., 

Ltd. (”JV”, Kina). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Wärtsilä: levering av fullstendige livsløpsenergiløsninger til sjøfarts- og energimarkedene. 

– CSSC: skipsbygging og produksjon av sjøfartstilknyttet utstyr samt andre tilknyttede aktiviteter 

som luft- og romfart, byggevirksomhet, kraftproduksjon og petrokjemikalier. 

– JV: levering av elektriske sjøfartssystemer samt automatiserings- og navigasjonssystemer i 

Folkrepublikken Kina. 

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 188 av 14.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8439 – 

Wärtsilä/CSSC/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. 

2017/EØS/35/05 

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

(M.8440 – DuPont / FMC (Health and Nutrition business)) 

1. Kommisjonen mottok 7. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 

4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket 

E.I. du Pont de Nemours and Company (”DuPont”, USA) alene overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over FMC Corporations (”FMC”, USA) helse- og 

ernæringsvirksomhet som omfatter fortykningsmidler og farmasøytiske hjelpestoffer (unntatt FMCs 

Omega 3-virksomhet).  

Den foreslåtte sammenslutningen utgjør en del av en avtale om kjøp og salg av aktiva som ble 

inngått mellom DuPont og FMC 31. mars 2017. I henhold til avtalen skal FMC kjøpe enkelte deler 

av DuPonts virksomhet i overensstemmelse med de avhendingsforpliktelser som ble inngått mellom 

DuPont og The Dow Chemical Company (Dow) innenfor rammene av de europeiske 

kontrollprosedyrer for foretakssammenslutninger i forbindelse med den foreslåtte sammenslutningen 

mellom Dow og DuPont (sak M.7932). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DuPont: allsidig kjemikalieforetak med hovedkontor i USA. DuPont er det ultimate 

morselskapet i DuPont-gruppen, som forsker på, utvikler, produserer, distribuerer og selger en 

rekke kjemiske produkter, polymerer, landbrukskjemikalier, frø, næringsmiddelingredienser og 

andre materialer. DuPonts virksomhet på området næringsmidler og helse omfatter produksjon 

og levering av produkter som er spesialutviklet for å forbedre sikkerhet, næringsmiddelkvalitet, 

tekstur og holdbarhet til næringsmidler og drikkevarer, legemidler og kosttilskudd. 

– Dow: allsidig kjemikalieforetak med hovedkontor i USA. Dow er det ultimate morselskapet til 

Dow-gruppen, som er aktiv innen plast, kjemikalier, landbruksvitenskap og hydrokarbon- og 

energiprodukter og -tjenester. Dow har et mer begrenset nærvær på området næringsmidler og 

helse. 

– FMC: globalt spesialkjemikalieforetak med hovedkontor i USA med interesser innen landbruk-, 

industri- og forbrukermarkeder. Virksomheten er delt inn i tre segmenter: i) landbruksløsninger, 

ii) helse og næringsmidler og iii) litium. FMCs virksomhet på området helse og næringsmidler 

består av tre brede produktområder: næringsmiddelingredienser, helsefremmende ingredienser 

og funksjonelle helseingredienser. 

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 189 av 15.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M. 8440 – DuPont / FMC 

(Health and Nutrition business), 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/35/06 

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


Nr. 35/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8467 – BNP Paribas / Commerz Finanz) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket BNP Paribas Personal Finance 

S.A. (”BNPP PF”, Frankrike), et datterselskap som i sin helhet er eid av BNP Paribas S.A, ved kjøp 

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

hele foretaket Commerz Finanz GmbH (”CFG”, Tyskland), som i dag er kontrollert i fellesskap av 

BNPP PF og Commerzbank AG (”Commerzbank”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CFG: bank for forbrukerkreditt som i dag er eid i fellesskap av BNPP PF og Commerzbank, og 

som hovedsakelig har virksomhet innen utlån til privatkunder i Tyskland. Som en del av den 

planlagte overføringen vil foretaket bli delt mellom BNPP PF og Commerzbank gjennom en 

oppdeling i to separate og selvstendige virksomhetsenheter: ”Point of Sale Finance” og 

”Banking”. ”Point of Sale Finance”-enheten forblir hos CFG (med BNPP PF som eneste 

akskjeeier) og vil omfatte alle virksomheter tilknyttet distribusjon av CFG-produkter direkte til 

kunder eller via leverandørers salgssteder (online og offline). 

– BNPP PF: finanstjenesteforetak som i sin helhet er eid av BNP Paribas S.A., og som 

hovedsakelig har virksomhet innen forbrukerkreditt. BNP Paribas S.A. er et globalt 

bankkonsern med virksomhet på alle viktige bankområder: banktjenester til privatpersoner, 

kapitalforvaltning og -tjenester samt foretaks- og investeringsbanktjenester. 

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 189 av 15.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8467 – BNP Paribas / 

Commerz Finanz, 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/35/07 

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


15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8482 – ABB/B&R) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket ABB Ltd, som er det ultimate 

morselskapet til ABB-gruppen (Sveits), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Bernecker + Rainer Industrie-

Elektronik Gesellschaft m.b.H. (Østerrike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ABB Ltd: virksomheten består av fire avdelinger: elektrifiseringsprodukter, robotteknologi og 

bevegelige deler, industriell automatisering og kraftnett og har kunder globalt innen 

allmennyttige foretak, industri samt transport og infrastruktur. 

– Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H.: leverer løsninger for maskin- og 

fabrikkautomatisering, med særlig fokus på produkter for bevegelseskontroll. 

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 187 av 13.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8482 – ABB/B&R, 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/35/08 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 35/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8483 – Bain Capital / Cinven / Stada Arzneimittel) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 2. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der fond forvaltet av foretaket Bain Capital 

Investors L.L.C. (”Bain Capital”, USA) og fond forvaltet av foretaket Cinven Capital Management 

(VI) Limited Partnership Incorporated, som handler gjennom sin hovedpartner, Cinven Capital 

Management (VI) General Partner Limited (”Cinven”, Det forente kongerike), ved kjøp av aksjer i 

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

Arzneimittel Aktiengesellschaft (”Stada”, Tyskland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: privat egenkapitalforetak som investerer i foretak innen en rekke bransjer, 

herunder informasjonsteknologi, helse, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finans 

og industri/produksjon. 

– Cinven: risikokapitalinvesteringer med fokus på seks nøkkelsektorer: foretakstjenester, 

konsumentmarkeder, finansielle tjenester, helse- og sykepleie, industri og teknologi samt media 

og telekommunikasjon. 

– Stada: aktiv innen utvikling, produksjon, registrering, salg, kommersialisering, distribusjon og 

markedsføring av biovitenskapelige produkter som legemidler (særlig med ikke-patenterte 

aktive farmasøytiske stoffer), kosttilskudd, kosmetiske produkter samt en rekke andre 

helsepleieprodukter.  

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 189 av 15.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8483 – Bain Capital / 

Cinven / Stada Arzneimittel, 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/35/09 

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


15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8485 – Hitachi Group / Honda / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 2. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Hitachi Automotive Systems 

Ltd (”HIAMS”, Japan) og Honda Motor Co., Ltd (”Honda”, Japan), ved kjøp av aksjer i et nystiftet 

fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et 

fellesforetak (”JV”). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HIAMS: virksomhet innen produksjon og levering av bilprodukter og -teknologi. 

– Honda: virksomhet innen produksjon og distribusjon av personbiler, motorsykler og 

energiprodukter. 

– Fellesforetaket: vil ha virksomhet innen produksjon og levering av elektriske motorer i Japan, 

Kina og 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 187 av 13.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8485 – Hitachi Group / 

Honda / 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. 

2017/EØS/35/10 

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


Nr. 35/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8504 – EDF Energy Services / ESSCI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket EDF Energy Services Limited 

(”EDFES”, Frankrike) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket ESSCI Limited (”ESSCI”, Det forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EDFES: i siste instans kontrollert av EDF Group, etablert for å levere energitjenester i Det 

forente kongerike. 

– ESSCI: leverer forvaltede tekniske tjenester i Det forente kongerike og Irland gjennom sitt 

datterforetak Imtech. Foretaket har virksomhet innen maskin- og elektroteknologi, tekniske 

forvaltningstjenester og integrasjon av industrisystemer.  

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 189 av 15.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8504 – EDF Energy 

Services / ESSCI, 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/35/11 

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


15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8507 – GENUI / Summit / Sycamore / Market Logic Software) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Genui GmbH (”GENUI”, 

Tyskland), Summit Partners L.P. (”Summit”, USA) og Sycamore GmbH (”Sycamore”, Tyskland) 

ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over foretaket Market Logic Software AG (”Market Logic Software”, Tyskland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GENUI: et investeringsforetak som har interesser i mellomstore foretak i tyskspråklige land. 

– Summit: internasjonalt risikokapitalforetak som investerer i virksomheter innen sektorene 

teknologi, helse- og sykepleie samt biovitenskap, produkter og tjenester med gode 

avkastningsmuligheter for å finansiere vekst, rekapitaliseringer og ledelsesoppkjøp. 

– Sycamore: privat egenkapitalforetak. 

– Market Logic Software: programvareforetak som utvikler og distribuerer markedsførings-

informasjonssystemer. 

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 188 av 14.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8507 – GENUI / 

Summit / Sycamore / Market Logic Software, 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/35/12 

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


Nr. 35/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8510 – Robert Tönnies / Clemens Tönnies / Zur Mühlen Group and Asset Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 2. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de fysiske personene Clemens Tönnies 

og hans nevø Röbert Tönnies i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over hele Zur Mühlen ApS & Co KG (”Zur Mühlen Group”, Tyskland) og Zur 

Mühlen Holding III GmbH (tidligere Asset Verwaltungs GmbH), Heinrich Nölke GmbH & Co KG, 

Döllinghareico GmbH & Co KG, og Emslandhaus Fleischwaren GmbH (samlet kalt ”Asset Group”, 

Tyskland). Clemens og Robert Tönnies kontrollerer allerede i fellesskap Tönnies Holding GmbH & 

Co. KG, Tönnies Holding-Unternehmensbeteiligung GmbH, Weidemark Fleischwaren 

Beteiligungsgesellschaft mbH, Tönnies Grundbesitz GmbH & Co. KG, og Tönnies Russland Agrar 

GmbH med datterselskaper (samlet kalt ”Tönnies Group”, Tyskland).   

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

a. Clemens og Robert Tönnies har felles kontroll over Tönnies Group, som har virksomhet innen 

områdene svine- og storfeslakt (samt etterfølgende partering og utbeining av kjøttet), salg av 

ferskt kjøtt, framstilling av kjøttprodukter og utnytting av slakteavfall, og som leverandør av 

dertil tilhørende logistikktjenester. Tönnies Group driver slakterier i Tyskland, Danmark og 

Polen. Slakterivirksomheten i tidlige produksjonsledd utgjør foretakets kjernevirksomhet, men 

Tönnies har også anlegg for kjøttbearbeiding i Tyskland, Det forente kongerike, Danmark, 

Frankrike og Polen.  

b. Clemens Tönnies har for øyeblikket eksklusiv kontroll over Zur Mühlen Group, som har 

virksomhet innen sektoren for bearbeidet kjøtt, og som driver anlegg for kjøttbearbeiding i 

Tyskland og Polen. Produktutvalget omfatter en rekke bearbeidede kjøttprodukter som for en 

stor del består av svinekjøtt, men som også omfatter produkter som framstilles av storfekjøtt og 

fjærkre. 

c. Clemens Tönnies kontrollerer også, ekslusivt eller delvis i fellesskap med sin sønn Maximilian 

Tönnies, Asset Group, som også har virksomhet innen området bearbeidede kjøttprodukter. De 

driver anlegg for kjøttbearbeiding 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 186 av 10.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8510 – Robert Tönnies / 

Clemens Tönnies / Zur Mühlen Group and Asset Group, 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/35/13 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/15 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8515 – CPPIB / BPEA / Nord Anglia Education) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Canada Pension Plan 

Investment Board (”CPPIB”, Canada) og Baring Private Equity Asia (”BPEA”, Singapore) ved kjøp 

av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav  

b) over hele foretaket Nord Anglia Education, Inc (”Nord Anglia”, Hongkong).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPPIB: investering i fast eiendom, offentlig og privat egenkapital, infrastruktur og instrumenter 

med fast avkastning. 

– BPEA: uavhengig alternativ kapitalforvaltning innen eiendom, privat egenkapital og 

vekstkapital. 

– Nord Anglia: driver prestisjeskoler i Kina, Europa, Midtøsten, USA og Sørøst-Asia. 

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 188 av 14.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8515 – CPPIB / BPEA / 

Nord Anglia Education, 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/35/14 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8519 – Santander/SAM) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 6. juni 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Banco Santander, S.A. 

(”Santander”, Spania) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket SAM Investment Holdings Limited (”SAM”, Det forente 

kongerike) . 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Santander: bank-, finansforvaltnings- og forsikringstjenester i Spania, Det forente kongerike, 

andre europeiske land samt Nord-, Mellom- og Sør-Amerika.  

– SAM: et fellesforetak for Warburg Pincus, General Atlantic og Santander, aktiv innen 

kapitalforvaltning i Spania, Det forente kongerike, Tyskland og Luxembourg samt Nord-, 

Mellom- og Sør-Amerika. 

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 188 av 14.6.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8519 – Santander/SAM, 

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/35/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8190 – Weichai/Kion) 

Kommisjonen besluttet 15. februar 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 32017M8190. 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.8223 – Micro Focus / HPE Software Business) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32017M8223. 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. 

2017/EØS/35/16 

2017/EØS/35/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8301 – GE/ATI/JV) 

Kommisjonen besluttet 2. juni 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 32017M8301. 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.8315 – Siemens / Mentor Graphics) 

Kommisjonen besluttet 27. februar 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 32017M8315. 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.8404 – Volkswagen Financial Services / Logpay Financial Services / Logpay Transport 

Services) 

Kommisjonen besluttet 4. mai 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 32017M8404. 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.8426 – Linde / PJSC Power Machines / JV) 

Kommisjonen besluttet 10. mai 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 32017M8426. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 5. april 2017 om å erklære en 

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.7962 – ChemChina/Syngenta) 

Kommisjonen traff 5. april 2017 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En 

ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på nettsiden til 

generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.  

 

  

(1) EUT L 24 av 18.11.2016, s. 1. 
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