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EFTA-ORGANER 
KUNNGJØRINGER 

Endring av kunngjøring om åpning av konkurs i boet til GABLE INSURANCE AG,  

registernummer FL-0002.161.375-6 

Den fyrstelige domstol (Fürstliches Landgericht) i Vaduz i Liechtenstein utstedte 25. august 2017 en 

kjennelse om endring av kunngjøring om åpning av konkurs i boet til Gable Insurance AG, 

registernummer FL-0002.161.375-6 (Den europeiske unions tidende C 42 av 9.2.2017, s. 5, og EØS-

tillegget nr. 9 av 9.2.2017, s. 3). 

Den opprinnelige kunngjøringen ble utstedt 17. november 2016 og endres som følger i nr. 3 og 4 

(endringene er understreket): 

”3) Alle fordringshavere i Gable Insurance AG bes melde sine fordringer til bostyreren innen  

1. september 2018, under angivelse av rettsgrunnlaget og hvilken klasse det gjøres krav på 

(massefordringer, fordringer i klasse 1–4). Fordringshaverne må tallfeste nøyaktig sine fordringer 

samt hvilke renter som gjøres gjeldende, og vedlegge dokumentasjon for fordringene. 

Fordringshavere som melder sine fordringer etter den angitte datoen, må selv dekke 

tilleggskostnadene ved dette og kan ikke bestride fordringer som allerede er behandlet. 

4) Den alminnelige skiftesamlingen berammes til onsdag 12. desember 2018, kl. 9.00, i rettssal 6 ved 

Fürstliches Landgericht, Spaniagasse 1, 9490 Vaduz. 

Alle fordringshavere oppfordres til å bringe dokumentasjon for sine fordringer med seg til 

skiftesamlingen, så sant denne ikke allerede ble vedlagt da fordringen ble meldt.” 

Ansvarlig rettsinstans for gjennomføring av konkursen er Fürstliches Landgericht, Abteilung 05, 

Spaniagasse 1, 9490 Vaduz,Liechtenstein. Referansenummer for konkursen er 05 KO.2016.672. 

Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG, Am Schrägen Weg 2, 9490 Vaduz, er oppnevnt som 

bostyrer i henhold til § 4 i den liechtensteinske konkursloven (Konkursordnung). All kommunikasjon med 

bostyreren må skje via e-post gable@bwb.li. 

2017/EØS/75/01 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.042.01.0005.01.ENG
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8425 – Safran/Zodiac) 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Safran S.A. (Frankrike) og 

– Zodiac Aerospace S.A. (Frankrike). 

Safran overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Zodiac. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 24. mai 2017. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Safran S.A.: romfart (framdriftssystemer og utstyr), utstyr for luftfartøy og forsvar. 

– Zodiac Aerospace S.A.: utstyr for romfart og systemer om bord for luftfartøyer og helikoptre til kommersiell og 

regional bruk og forretningsvirksomhet. 

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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 396 av 23.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8425 – Safran/Zodiac 

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”). 

2017/EØS/75/02 

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

(Sak M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One /  

Unicorn Energy / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. november 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. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Zukunft Ventures GmbH (”ZV”, Tyskland), kontrollert av ZF Friedrichshafen AG (”ZF”, Tyskland), 

– Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG (”MAGURA”, Tyskland), kontrollert av MAGENWIRTH Technologies 

GmbH (Tyskland), 

– Brake Force One GmbH (”BFO”, Tyskland), 

– Unicorn Energy GmbH (”Unicorn”, Tyskland), kontrollert av Preiß BeteiligungsGmbH (Tyskland), og  

– et nystiftet fellesforetak (”JV”, Tyskland). 

ZV, MAGURA, BFO og Unicorn overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ZV: har eierinteresser i innovative oppstarts- og teknologiforetak som er aktive på teknologiområder som er 

interessante for ZF. ZF har virksomhet over hele verden innen framdrifts- og girteknologi samt aktiv og passiv 

sikkerhetsteknologi. 

– MAGURA: utvikler, produserer og leverer hydrauliske bremsesystemer og andre høyteknologiske komponenter til 

sykler, el-mopeder, el-sykler og motorsykler. 

– BFO: aktiv innen utvikling av bremsesystemer for kjøretøyer med to hjul. Foretaket utvikler også el-mopeder for den 

tyske kjøretøyindustrien. 

– Unicorn: aktiv innen utvikling av framdriftssystemer for lette el-kjøretøyer. 

– JV: vil være aktivt innen forskning, utvikling, produksjon og levering av ABS- og framdriftssystemer for lette el-

kjøretøyer, som omfatter kjøretøyssegmentet ’ny urban mobilitet’ (sykler, el-mopeder, el-sykler, el-scootere og andre 

kjøretøyer for korte avstander opp til gruppe L7). 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 393 av 21.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8478 – Zukunft Ventures / Gustav Magenwirth / Brake Force One / Unicorn Energy / 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 

  

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

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

2017/EØS/75/03 

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

(Sak M.8583 – Lufthansa Technik / Pepperl+Fuchs / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lufthansa Technik AG (”Lufthansa Technik”, Tyskland), kontrollert av Deutsche Lufthansa AG (Tyskland), 

– Pepperl+Fuchs AG (”Pepperl+Fuchs”, Tyskland) og  

– JV, et nystiftet fellesforetak (Tyskland).  

Lufthansa Technik og Pepperl+Fuchs overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lufthansa Technik: levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalingstjenester for luftfartssektoren over hele 

verden. 

– Pepperl+Fuchs: utvikling, produksjon og salg av elektrisk eksplosjonsvern og sensorteknologiprodukter for 

prosessautomatiseringsløsninger og -systemer til en rekke industrisektorer. 

– JV: forskning, utvikling og salg av sensorbaserte automatiseringsløsninger for vedlikehold av luftfartøyer, motorer og 

spesifikke deler. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 396 av 23.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8583 – Lufthansa Technik / Pepperl+Fuchs / 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 

  

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

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

2017/EØS/75/04 

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

(Sak M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Carl-Zeiss-Stiftung (Tyskland), 

– Carl Zeiss AG (Tyskland), kontrollert av Carl-Zeiss-Stiftung, 

– Deutsche Telekom AG (Tyskland) og 

– Carl Zeiss Smart Optics, Inc. (USA), kontrollert av Carl Zeiss AG and Deutsche Telekom AG. 

Carl Zeiss AG og Deutsche Telekom AG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Carl Zeiss Smart Optics, Inc. 

Sammenslutningen gjennomføres ved ervervelse av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carl-Zeiss-Stiftung: Carl-Zeiss-Stiftung kontrollerer Carl Zeiss AG og Schott AG. Carl Zeiss AG er et 

teknologikonsern innen området optikk og optoelektronikk. Schott AG er et teknologikonsern innen områdene 

spesialglass og glasskeramikk. 

– Deutsche Telekom: Deutsche Telekom AG er en telekommunikasjons- og informasjonsteknologileverandør med 

virksomhet i mer enn 50 land over hele verden. Foretaket selger produkter og tjenester innen fast nettverk, 

bredbåndsnett, mobiltelefoni, internett, IP-fjernsyn, samt informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Det leverer 

også telekommunikasjonstjenester i grossistleddet hos andre telekommunikasjonoperatører og leverandører av 

internettjenester. 

– Carl Zeiss Smart Optics: målet til Carl Zeiss Smart Optics, Inc. er å utvikle og kommersialisere et system for 

smartbriller.  

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 393 av 21.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8612 – CZ / DT / Carl Zeiss Smart Optics 

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 

  

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

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

2017/EØS/75/05 

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

(Sak M.8675 – CVC / Teva's Women's Health Business) 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) og 

– International Women's Health Business of Teva Pharmaceutical Industries Ltd (”Målforetaket”, Israel). 

CVC overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: forvaltning og levering av rådgivning til investeringsfond og -plattformer. 

– Målforetaket: produksjon og levering av legemidler rettet mot kvinners helse, virksomhet over hele verden bortsett fra 

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.   

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 396 av 23.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8675 – CVC / Teva's Women's Health Business 

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”). 

2017/EØS/75/06 

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

(Sak M.8681 – Endowment Strategies / Benvic Europe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Endowment Strategies S.a.r.l. (”Endowment Strategies”, Luxembourg), som tilhører Investindustrial Group 

(”Investindustrial”, Luxembourg), og 

– Benvic Europe-foretak i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania. (”Benvic Europe”). 

Endowment overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hvert av de ovennevnte 

Benvic Europe-foretakene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Endowment Strategies: et investeringsforetak med variabel kapital, virksom innen en rekke områder. Foretaket har 

hovedkontor i Luxembourg og kontrolleres av Investindustrial. 

– Investindustrial: investeringskonsern med fokus på oppkjøp av små og mellomstore foretak i en rekke 

industrisektorer. 

– Benvic Europe: foretak som hovedsakelig er aktive innen markedet for PVC-forbindelser. De utvikler, produserer og 

selger premiks/tørrblandinger, forbindelser og legeringer i Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia og Spania. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 391 av 18.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8681 – Endowment Strategies / Benvic Europe 

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. 

2017/EØS/75/07 

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


Nr. 75/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International /  

Le Méridien Hotel In Nice) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Foncière des Régions (”FDR”, Frankrike), 

– Starwood Hotels & Resorts Worldwide, LLC (”Starwood”, USA) og  

– Le Méridien Hotel i Nice (”Le Méridien Nice”, Frankrike).  

FDR overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over foretaket 

Lehwood Nice SAS som eier aktivaene til Le Méridien Nice.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Ved å overta kontroll alene over Lehwood vil FDR også indirekte overta kontroll over Le Méridien Nice i fellesskap med 

Starwood, et foretak som er tilknyttet Marriott International, Inc., som indirekte forvalter Le Méridien Nice på bakgrunn 

av en forvaltningsavtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FDR: fransk eiendomsinvesteringskonsern med en forretningsportefølje som i hovedsak omfatter kontorer i tillegg til 

boligeiendommer og hoteller. 

– Starwood: heleid datterselskap til Mariott. Marriott er et allsidig reiselivsforetak som står for drift og franchise av 

hoteller og timeshare-eiendommer. Ved slutten av 2016 sto Marriot for drift og franchise av rundt 6080 eiendommer 

over hele verden.  

– Le Méridien Nice: firestjerners hotell i Nice. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 393 av 21.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8685 – Foncière des Régions / Marriott International / Le Méridien Hotel In Nice 

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. 

2017/EØS/75/08 

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


23.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 75/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8700 – ENGIE / Omnes Capital / Prédica Prévoyance / Target) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ENGIE (”ENGIE”, Frankrike), 

– Omnes Capital (”Omnes Capital”, Frankrike), 

– Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (”Prédica”, Frankrike), kontrollert av Crédit Agricole SA, som i sin 

tur er kontrollert av 39 regionalavdelinger, og 

– Målforetaket (11 solcelleenergiparker og 32 vindmølleparker ”Målforetaket”, Frankrike), kontrollert av La 

Compagnie du Vent, som i sin tur er kontrollert av ENGIE. 

ENGIE, Omnes Capital og Prédica overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ENGIE: virksom innen hele energiverdikjeden på områdene gass, elektrisitet og krafttjenester. 

– Omnes Capital: uavhengig kapitalforvaltningsselskap aktivt på flere områder innenfor risikokapital, særlig i sektoren 

for fornybar energi. 

– Prédica: aktiv innen forsikringssektoren. Prédica eies av GCA som tilbyr en rekke bank- og forsikringstjenester. 

– Målforetaket: 11 solcelleenergiparker og 32 vindmølleparker aktiv innen produksjonen av elektrisk kraft 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 interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 396 av 23.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8700 – ENGIE / Omnes Capital / Prédica Prévoyance / Target 

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. 

2017/EØS/75/09 

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


Nr. 75/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8708 – Société Générale / BNP Paribas / Powerhouse France) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sogecap S.A (”Sogecap”, Frankrike), som tilhører Société Générale-konsernet (Frankrike),  

– Cardif Assurance Vie S.A, (”Cardif Assurance”', Frankrike), som tilhører BNP Paribas-konsernet (Frankrike), 

– BNP Paribas Diversipierre OPCI (”Diversipierre”, Frankrike), som tilhører BNP Paribas-konsernet (Frankrike), og 

– Powerhouse France SAS (”Powerhouse France”, Frankrike).  

Sogecap, Cardif Assurance og Diversipierre overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele foretaket Powerhouse France. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sogecap: tilbyr et komplett sortiment av livsforsikringsspare- og beskyttelsesprodukter til Société Générales nettverk 

for detalj- og privatkunder. Société Générale-konsernet er særlig aktivt innen internasjonale banktjenester til 

privatkunder, finansielle tjenester samt foretaks- og investeringsbankvirksomhet. 

– Cardif Assurance: aktiv innen livsforsikringssektoren. Eid av BNP Paribas-konsernet som er et fransk børsnotert 

selskap hovedsakelig aktivt innen banktjenester for privatkunder samt for foretak og institusjoner.  

– Diversipierre: aktivt innen eiendomsinvesteringer, forvaltet av BNP Paribas REIM France.  

– Powerhouse France: eier en portefølje av boligeiendommer i flere franske regioner (blant andre Seine Maritime, Seine 

et Marne, Ain, Loiret, Isère, Nord og Pas de Calais). Boligeiendommene leies ut til EDF til fordel for EDF-konsernets 

ansatte.  

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 398 av 24.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8708 – Société Générale / BNP Paribas / Powerhouse France  

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. 

2017/EØS/75/10 

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


23.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 75/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8711 – Macquarie / Oiltanking / Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Asia Infrastructure Investments 2 Pte. Ltd. (”MAIF2”, Singapore), som tilhører Macquarie Group Limited 

(”Macquarie Group”, Australia), 

– Oiltanking GmbH (”Oiltanking”, Tyskland), kontrollert av Marquard & Bahls AG (”M&B”, Tyskland), og 

– Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Pte. Ltd. (”OOTS”, Singapore), som i dag er kontrollert i fellesskap av 

Oiltanking og Odfjell Terminals B.V. 

MAIF2 og Oiltanking overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over OOTS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MAIF2: er et infrastrukturfond forvaltet og kontrollert av Macquarie Infrastructure og eiendomsavdelingen til 

Macquarie Group. Macquarie Group er en global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester, rådgivning, 

investerings- og fondforvaltningstjenester registrert på børsen i Australia. 

– Oiltanking: er en leverandør av lagringstjenester for petroleumsprodukter, vegetabilsk olje, kjemikalier, andre væsker 

og gasser samt tørrbulk. Oiltanking er i siste instans kontrollert av M&B, som fokuserer på handel, fornybar energi, 

håndtering av tørrbulk, karbonhandel, gasslevering og petroleumsanalyse. 

– OOTS: eier og driver et petrokjemisk lagringsanlegg på Jurong Island i Singapore. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 391 av 18.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8711 – Macquarie / Oiltanking / Oiltanking Odfjell Terminal Singapore 

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. 

2017/EØS/75/11 

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


Nr. 75/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.11.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8722 – OMERS / Thames Water) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Omers Administration Corporation (”OMERS”, Canada) og 

– Thames Water (Det forente kongerike). 

OMERS overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Thames Water. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OMERS: administrerer Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan i Canada. 

– Thames Water: er et privat forsyningsselskap som hovedsakelig har virksomhet innen regulert levering av integrerte 

vann- og avløpstjenester til husholdninger i regionen Thames Valley, som omfatter London og deler av sørøst-

England. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 396 av 23.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8722 – OMERS / Thames Water 

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. 

2017/EØS/75/12 

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


23.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 75/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8727 – CGE/EDPR/Trustwind/DGE/Repsol/Windplus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. november 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Chiyoda Generating Europe Limited (”CGE”, Det forente kongerike), som tilhører Chiyoda Corporation (Japan), 

– EDP Renewables, SGPS, S.A. (”EDPR”, Portugal), som tilhører Energias de Portugal (”EDP”, Portugal), 

– Trustwind B.V. (Nederland), kontrollert av Engie S.A. (”Engie”, Frankrike) og Marubeni Corporation (”Marubeni”, 

Japan), 

– Diamond Generating Europe Limited (”DGE”, Det forente kongerike), som tilhører Mitsubishi Corporation (Japan), 

– Repsol Nuevas Energias S.A. (Spania), som tilhører Repsol S.A. (Spania), og 

– Windplus S.A. (Portugal). 

CGE, EDPR, Trustwind B.V., DGE og Repsol Nuevas Energias S.A. overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Windplus S.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved forvaltningsavtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CGE: fungerer som kraftproduksjonsvirksomheten i Europa for Chiyoda Corporation, et japansk 

konstruksjonsselskap. 

– EDPR: er aktiv innen produksjon av fornybar energi og er i siste instans kontrollert av EDP, et forsyningsselskap som 

er aktivt innen produksjon, distribusjon og levering av elektrisitet i Portugal og Spania. 

– Trustwind B.V.: forvalter vindkraftverkene til TrustEnergy B.V. som er et fellesforetak for Engie, en global 

energiaktør, og Marubeni, et integrert handels- og investeringsvirksomhetskonglomerat. 

– DGE: fungerer som kraftproduksjonsvirksomheten i blant annet EØS for Mitsubishi Corporation, en global integrert 

forretningsvirksomhet. 

– Repsol Nuevas Energias S.A.: utvikler virksomhet tilknyttet fornybar energi og tilhører Repsol S.A., et integrert 

energiforetak innen olje- og gassindustrien. 

– Windplus S.A.: skal utvikle vindprosjekter til havs og være aktiv innen produksjon og engrossalg av elektrisk kraft i 

Portugal. 

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 at dette ble offentliggjort i EUT C 391 av 18.11.2017. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8727 – CGE/EDPR/Trustwind/DGE/Repsol/Windplus 

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. 

2017/EØS/75/13 
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Nr. 75/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.11.2017 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8102 – Valeo / FTE Group) 

Kommisjonen besluttet 13. oktober 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 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 32017M8102. 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.8414 – DNB / Nordea / Luminor Group) 

Kommisjonen besluttet 14. september 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 32017M8414. 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/75/14 

2017/EØS/75/15 

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


23.11.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 75/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 27. juli 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 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 32017M8440. 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.8634 – ATP / OTPP / Copenhagen Airports) 

Kommisjonen besluttet 7. november 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 32017M8634. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8636 – Abellio / Mitsui / EJR / West Midlands Passenger Rail Franchise) 

Kommisjonen besluttet 9. november 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 32017M8636. 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.8671 – BP/Bridas/Axion) 

Kommisjonen besluttet 14. november 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 32017M8671. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. desember 2017 

(Kunngjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004  

(EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 346 av 14.10.2017, s. 5, og EØS-tillegget nr. 65 av 19.10.2017, 

s. 30. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

1.9.2017 30.9.2017 -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

1.10.2017 31.10.2017 -0,15 -0,15 0,76 -0,15 0,45 -0,15 0,09 -0,15 -0,15 

1.11.2017 30.11.2017 -0,15 -0,15 0,76 -0,15 0,57 -0,15 0,06 -0,15 -0,15 

1.12.2017 – -0,15 -0,15 0,76 -0,15 0,57 -0,15 0,03 -0,15 -0,15 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,44 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.9.2017 30.9.2017 -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.10.2017 31.10.2017 -0,15 -0,15 -0,15 0,59 0,30 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.11.2017 30.11.2017 -0,15 -0,15 -0,15 0,59 0,25 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

1.12.2017 – -0,15 -0,15 -0,15 0,59 0,19 -0,15 -0,15 -0,15 -0,15 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,78 

1.9.2017 30.9.2017 -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,65 

1.10.2017 31.10.2017 -0,15 -0,15 -0,15 1,83 -0,15 1,10 -0,36 -0,15 -0,15 0,65 

1.11.2017 30.11.2017 -0,15 -0,15 -0,15 1,83 -0,15 1,28 -0,36 -0,15 -0,15 0,65 

1.12.2017 – -0,15 -0,15 -0,15 1,83 -0,15 1,55 -0,36 -0,15 -0,15 0,65 
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