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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 14. desember 2017 

Sak nr. 81383 

Vedtak nr. 213/17/COL 

EFTA-stat Liechtenstein 

Region Liechtenstein 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Lov om mediestøtte 2018-2023 

Rettslig grunnlag Lov om mediestøtte av 21. september 2006 

(Medienförderungsgesetz) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kultur 

Støtteform Direkte tilskudd 

Budsjett CHF 11,04 millioner, CHF 1,84 millioner årlig 

Støtteandel 25%–40% 

Varighet 2018–2023 

Økonomiske sektorer Informasjon og kommunikasjon 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Medienkommission 

Äulestrasse 51, Postfach 684, 9490 Vaduz 

Liechtenstein 

Andre opplysninger  

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

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

2018/EØS/13/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 14. desember 2017 

Sak nr. 80770 

Vedtak nr. 214/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Norges særordning for beskatning av rederivirksomhet 

Rettslig grunnlag Lov 26. mars 1999 nr. 14 paragraf 8-10 til 8-18 og 

paragraf 8-20 (skatteloven) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Å fremme den maritime sektor 

Støtteform Skattefritak 

Budsjett NOK 200 millioner per år 

Varighet 2018–2027 

Økonomiske sektorer Sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Skatt øst Oslo  

Postboks 9200 Grønland 

NO-0134 Oslo 

Norge 

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

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

2018/EØS/13/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 15. desember 2017 

Sak nr. 81263 

Vedtak nr. 225/17/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Ansatteopsjoner 

Rettslig grunnlag Skatteloven paragraf 5-14 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Støtte til små, nyetablerte selskaper 

Støtteform Skattefritak 

Budsjett NOK 350 millioner årlig 

Varighet 2018–2027 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

0030 Oslo 

Norge 

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

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

2018/EØS/13/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8742 – IBM / Maersk / GTD JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– International Business Machines Corporation (”IBM”, USA), og 

– A.P. Møller Mærsk A/S (”Maersk”, Danmark). 

IBM and Maersk overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3  

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak, GTD Operations LLC (”JV”, USA). Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av 

aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IBM: multinasjonalt foretak med virksomhet over hele verden innen utvikling, produksjon og markedsføring av en 

rekke ulike IT-løsninger bestående av programvare, systemer (servere og lagringssystemer) og tjenester 

(foretaksrådgivning og IT-infrastrukturtjenester). 

– Maersk: internasjonalt konsern med virksomhet innen containertransport til sjøs, terminaltjenester, havnetauing og 

logistikk samt en egen energiavdeling (særlig innen kartlegging av olje og gass, boring og drift av tankfartøy). 

– JV: utvikling og kommersialisering av en digital løsning for handelen til den globale sjøfartsleveransekjeden som vil 

synliggjøre hele leveransekjeden og dokumenthåndteringen innen internasjonal handel. 

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 88 av 8.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8742 – IBM / Maersk / GTD 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. 

2018/EØS/13/04 

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

(Sak M.8763 – KKR/Tekfor) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. L.P. (”KKR”, USA), og 

– Tekfor Global Holdings Ltd (”Tekfor”, Det forente kongerike), kontrollert av Amtek Global Technologies Pte Ltd. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og 

private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretak samt deres porteføljeforetak og kunder. 

– Tekfor: Tekfor er et foretak med begrenset ansvar registrert i England som produserer og leverer komponenter og 

tilbehør til kjøretøy, som girkasser, motorer, framdriftssystemer, festeanordninger og annet spesialutstyr. 

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 87 av 7.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8763 – KKR/Tekfor 

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. 

2018/EØS/13/05 

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

(Sak M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / Total / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Borealis AG (”Borealis”, Østerrike), i fellesskap kontrollert av Mubadala Investment Company (”Mubadala”, Abu 

Dhabi) og OMV AG (Østerrike), 

– Nova Chemicals Corporation (”NOVA”, Canada), eid i sin helhet av Mubadala, 

– Total S.A. (”Total”, Frankrike), og 

– Bayport Polymers LLC (”Fellesforetaket”, USA). 

Borealis, Nova og Total 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: 

– Borealis: produksjon og kommersialisering av polyolefin, kjemiske basisprodukter og gjødsel. 

– NOVA: produksjon og markedsføring av etylen, polyetylen, styren og delprodukter av disse. 

– Total: aktiv i olje- og gassindustrien og andre energisektorer. 

– Fellesforetaket: produksjon og markedsføring av polyetylen. 

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 82 av 5.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8772 – Borealis / NOVA Chemicals / Total / 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. 

2018/EØS/13/06 

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

(Sak M.8784 – Frankfurter Leben Holding / Pro bAV Pensionskasse) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG (”FL Group Holding”, Tyskland), kontrollert av Fosun International 

Holdings Ltd (”Fosum”, De britiske jomfruøyer), og 

– Pro bAV Pensionskasse AG (”PPAG”, Tyskland). 

FL Group Holding overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket PPAG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fosun: investeringskonsern med virksomhet innen forsikring, investering, formueforvaltning og innovative 

finanssektorer samt innen helse, turisme og underholdning, fast eiendom og naturressurser. 

– FL Group Holding: spesialisert innen kjøp og administrasjon av livsforsikringsporteføljer og livsforsikringsforetak. 

– PPAG: aktiv innen pensjonsforsikringssektoren 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 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 84 av 6.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8784 – Frankfurter Leben Holding / Pro bAV Pensionskasse 

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. 

2018/EØS/13/07 

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

(Sak M.8799 – Marubeni Itochu Steel / Sumitomo Corporation / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Marubeni Itochu Steel Inc. (”MISI”, Japan), kontrollert av Itochu Corporation (Japan) og Marubeni Corporation 

(Japan), 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan), og  

– Hiroshima Steel Center Co. Ltd. (”Hiroshima Steel”, Japan), i dag kontrollert av MISI. 

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

nr. 4 over Hiroshima Steel. 

Sammenslutningen vil gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MISI: import, eksport, produksjon, bearbeiding og salg av jern- og stålprodukter. 

– Sumitomo: handel og investeringer i ulike sektorer, som metallprodukter. 

– Hiroshima Steel: bearbeiding og salg av stålprodukter. 

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 82 av 5.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8799 – Marubeni Itochu Steel / Sumitomo Corporation / 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. 

2018/EØS/13/08 

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


8.3.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 13/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8802 – KKR / Unilever baking cooking and spreads business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. L.P. (”KKR”, USA), som forvalter og gir råd til private egenkapitalinvesteringsfond og andre 

investeringsfond, og 

– Unilever N.V.s og Unilever PLCs foretak og virksomheter innen sektoren for baking, matlaging og smørepålegg 

(Unilever baking cooking and spreads business, Nederland). 

KKR overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Unilever baking cooking and 

spreads business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr et bredt utvalg av alternative kapitalforvaltningstjenester til offentlige og 

private markedsinvestorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretak samt deres porteføljeforetak og kunder. 

– Unilever baking cooking and spreads business: produksjon og salg av plantebaserte næringsmidler herunder smør, 

margarin og andre smørepålegg, blandinger, alternativer til melkebasert fløte og vegetabilsk olje i Europa og resten av 

verden. 

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 87 av 7.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8802 – KKR / Unilever baking cooking and spreads 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”). 

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

2018/EØS/13/09 

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


Nr. 13/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.3.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals Europe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. februar 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Platinum Equity Group (USA), og 

– Wyndham Vacation Rentals Europe: et foretak som omfatter Wyndham Vacation Rentals UK, Landal GreenParks og 

Novasol (Det forente kongerike, Danmark og Nederland). 

Platinum Equity Group overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Wyndham 

Vacation Rentals Europe.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Platinum Equity Group: spesialist på fusjonering, oppkjøp og drift av selskaper som leverer tjenester og løsninger til 

kunder i mange forskjellige bransjer, deriblant informasjonsteknologi, telekommunikasjon, logistikk, metalltjenester, 

produksjon og distribusjon. 

– Wyndham Vacation Rentals Europe: virksomhet innen bransjen for ferieboliger med tilknyttede tjenester.  

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 88 av 8.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8825 – Platinum Equity Group / Wyndham Vacation Rentals 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. 

2018/EØS/13/10 

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

(Sak M.8836 – 3i/Sits) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 1. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– 3i Group Plc (Det forente kongerike), 

– Crown Bidco BV, kontrollert av 3i Group Plc, og 

– Sits Holding BV (Nederland). 

3i Group Plc (3i) overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b), og via Crown Bidco BV, 

over hele foretaket Sits Holding BV (Sits). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3i: investeringsforvaltning med fokus på risikokapitalfond i mellomsegmentet samt infrastrukturinvesteringer. 3i 

investerer hovedsakelig i tre sektorer: forretnings- og teknologitjenester, forbrukersektoren og industrisektoren. 

– Crown Bidco BV: investeringsforetak opprettet spesielt for denne transaksjonen.  

– Sits: produksjon, under navnet Royal Sanders, av kroppspleieprodukter som bad- og dusjprodukter, 

hudpleieprodukter, deodoranter og parfymer. Foretaket produserer hovedsakelig for detaljhandelen og 

merkevareinnehavere. Det eier også en portefølje av merkevarer innen kroppspleieprodukter som omfatter Van Gils, 

Sanicur og Odorex. 

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 90 av 9.3.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8836 – 3i/Sits 

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. 

2018/EØS/13/11 

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


Nr. 13/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 8.3.2018 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8843 – Macquarie Group / TDC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 1. mars 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning der foretaket DK Telekommunikation ApS, et konsortium (konsortiet består av MIRACo, PFA 

Holding, PKA Holding og ATP Holding) ved offentlig overtakelsestilbud overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket TDC A/S (”TDC”, Danmark). Macquarie Group Limited 

(”Macquarie Group”, Australia) har negativ kontroll over konsortiet og vil etter transaksjonen alene ha negativ kontroll 

over TDC. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie Group: er en global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester, rådgivnings-, investerings- og 

fondforvaltningstjenester registrert på børsen i Australia. 

– TDC: leverandør av kommunikasjons- samt fjernsyns- og hjemmeunderholdningstjenester, hovedsakelig til 

privathusholdninger og forretningsmarkeder i Danmark og Norge. 

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 88 av 8.3.2018. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8843 – Macquarie Group / TDC, 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. 

2018/EØS/13/12 

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

(Sak M.8523 – BD/Bard) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 forretnings-

hemmeligheter 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 32017M8523. 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.8594 – COSCO Shipping / OOIL) 

Kommisjonen besluttet 5. desember 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 32017M8594. 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. 

2018/EØS/13/13 

2018/EØS/13/14 

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

(Sak M.8710 – JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone) 

Kommisjonen besluttet 17. januar 2018 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 32018M8710. 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.8726 – Oney/4Finance/JV) 

Kommisjonen besluttet 27. februar 2018 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 32018M8726. 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. 

2018/EØS/13/15 

2018/EØS/13/16 

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

(Sak M.8798 – TA Associates / OTPP / Flexera Holdings) 

Kommisjonen besluttet 20. februar 2018 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 32018M8798. 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. 

2018/EØS/13/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Statsstøtte – Polen 

Statsstøtte SA.46981 (2016/N) – Fast omsetningsavgift i skipsbyggingsindustrien 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 15. januar 2018 underrettet Polen om at den har besluttet å innlede 

gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 

hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 80 av 2.3.2018, s. 9), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Polen. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2018/EØS/13/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.080.01.0009.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Spania 

Statsstøtte SA.47912 (2017/NN) – Miljøstimuleringstiltak for kullkraftverk 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 27. november 2017 underrettet Spania om at den har besluttet å innlede 

gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med 

hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne 

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 80 av 2.3.2018, s. 20), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Spania. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2018/EØS/13/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.080.01.0020.01.ENG
mailto:stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Innbydelse til å sende inn forslag innenfor arbeidsprogrammet for tilskudd til  

transeuropeiske telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet  

Europa for perioden 2014–2020 

(Kommisjonens gjennomføringsbeslutning K(2018) 568) 

Europakommisjonen, ved generaldirektoratet for kommunikasjonsnett, innhold og teknologi, kunngjør 

hermed følgende forslagsinnbydelse med det formål å gi tilskudd til prosjekter i samsvar med de 

prioriterte områder og mål som angis i arbeidsprogrammet for 2018 på området transeuropeiske 

telekommunikasjonsnett innenfor ordningen for et sammenkoplet Europa for perioden 2014–2020. 

Innbydelsen som er utlyst, gjelder følgende område: 

CEF-TC-2018-1: eArchiving (elektronisk arkivering) 

Samlet veiledende budsjett for forslag som velges ut i forbindelse med denne innbydelsen, er 1,53 million 

euro. 

Fristen for innsending av forslag er 3. mai 2018.  

Ytterligere opplysninger om innbydelsen finnes på nettsiden til CEF Telecom: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-

calls-proposals 

2018/EØS/13/20 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for  

bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(kunngjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006(1)) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

Trikloretylen 

EF nr. 201-167-4 

CAS nr. 79-01-6 

K (2017) 7928 1. desember 2017 REACH/17/23/0 EUT C 57 av 

15.2.2018, s. 4 

Kromtrioksid 

EF nr. 215-607-8 

CAS nr. 1333-82-0 

K (2018) 654 9. februar 2018 REACH/17/25/0 

REACH/17/25/1 

REACH/17/25/2 

REACH/17/25/3 

REACH/17/25/4 

REACH/17/25/5 

REACH/17/25/6 

REACH/17/25/7 

EUT C 60 av 

16.2.2018, s. 8 

Trikloretylen 

EF nr. 201-167-4 

CAS nr. 79-01-6 

K (2018) 938 20. februar 2018 REACH/17/24/0 EUT C 73 av 

27.2.2018, s. 8 

Natriumdikromat 

EF nr. 234-190-3 

CAS nr. 7789-12-0/ 

10588-01-9 

K (2018) 974 20. februar 2018 REACH/17/31/0 EUT C 73 av 

27.2.2018, s. 9 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettside: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2018/EØS/13/21 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.057.01.0004.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.060.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0008.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.073.01.0009.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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