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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Terskelverdiene omhandlet i direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU  

og 2009/81/EF, uttrykt i EFTA-statenes lokale valutaer 

Terskelverdier i EUR Terskelverdier i NOK Terskelverdier i CHF Terskelverdier i ISK 

144 000 1 335 475 156 807 18 734 400 

221 000 2 049 583 240 656 28 752 100 

443 000 4 108 441 482 400 57 634 300 

750 000 6 955 600 816 705 97 575 000 

1 000 000 9 274 133 1 088 940 130 100 000 

5 548 000 51 452 889 6 041 439 721 794 800 

 

2018/EØS/26/01 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 29. januar 2018 

Sak nr. 81396 

Vedtak nr. 013/18/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Tromsø kommune 

Tittel  Templarheimen II – Støtte til bygging og drift av 

idrettsanlegget Templarheimen 

Rettslig grunnlag Kommunalt vedtak i sak 235/16 

Type tiltak Investerings- og driftsstøtte  

Formål Idrett, rekreasjon og utdanning 

Støtteform Tilskudd som ikke er tilbakebetalingspliktig 

Budsjett NOK 179 millioner  

Økonomiske sektorer Offentlige bad 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 

Tromsø 

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

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

2018/EØS/26/02 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8552 – Axalta Coating Systems / IVA) 

1.  Kommisjonen mottok 16. april 2018 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: 

– Axalta Coating Systems Ltd. (”Axalta”, USA), og 

– Essex Group Holding Europe S.à.r.l. (”IVA Europe”) og IVA Electrical Insulation Materials (Changzhou) Co., Ltd. 

(”IVA China”), samlet kalt ”IVA”. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Axalta: globalt beleggforetak som også er aktivt innen produksjon av jerntrådemaljer. 

– IVA: er aktiv innen produksjon og salg av jerntrådemaljer. 

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 141 av 23.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8552 – Axalta Coating Systems / IVA 

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”). 

2018/EØS/26/03 

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

(Sak M.8856 – Archer Daniels Midland / Cargill / JV Egypt) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Archer Daniels Midland Europe B.V. (”ADM”, Nederland), kontrollert av Archer Daniels Midland foretaksgruppe 

(USA), 

– Cargill International Luxembourg 2 SARL (”Cargill”, Luxembourg), kontrollert av Cargill Incorporated 

foretaksgruppe (USA), og 

– National Vegetable Oils Co (”NVOC”, Egypt), i dag kontrollert alene av Cargill. 

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

nr. 4 over hele NVOC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADM Europe: bearbeiding av oljefrø, mais, sukker, hvete og andre landbruksvarer, produksjon av vegetabilsk olje og 

fettstoffer, vegetabilsk protein, grovt mel, korn, søtstoffer, mel, biodiesel, etanol og andre fôr- og næringsmid-

delingredienser med merverdi. ADM har virksomhet over hele verden. 

– Cargill: internasjonal produksjon og markedsføring av næringsmidler, leverandør av landbruksprodukter samt 

risikohåndteringsprodukter og -tjenester. Cargills virksomheter omfatter handelsvarer som korn og råvarer, oljefrø og 

behandling og raffinering av korn, tørr formaling, kjøttbearbeiding og finansielle tjenester. 

– NVOC: et anlegg for produksjon av soyaolje som produserer og selger råolje av soyabønner, soyamel og 

soyabønnehams på det egyptiske markedet.  

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 143 av 24.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8856 – Archer Daniels Midland / Cargill / JV Egypt 

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/26/04 

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

(Sak M.8872 – Advent International / Laird) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA), og 

– Laird PLC (”Laird”, Det forente kongerike). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: et globalt investeringsfortak som fokuserer på investeringer i fem kjerneområder: i) forretnings- og 

finansielle tjenester, ii) helse, iii) industri, iv) detaljhandel, forbruksvarer og fritid samt v) teknologi, media og 

telekommunikasjon. Advent eier flere porteføljeforetak, som Idemia, et globalt foretak som utvikler, produserer og 

markedsfører teknologiske sikkerhetsprodukter og -tjenester for telekommunikasjons-, betalings- og identitets-

markedene. 

– Laird: et globalt teknologiforetak som leverer systemer, komponenter og løsninger som gir tilkoplingsmuligheter for 

oppgavekritiske trådløse enheter og antennesystemer og beskytter elektroniske enheter mot elektromagnetisk 

interferens og varme. 

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 146 av 26.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8872 – Advent International / Laird 

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/26/05 

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

(Sak M.8873 – Carlyle / TA Associates / DiscoverOrg) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Carlyle Group (”Carlyle”, USA), 

– TA Associates, L.P. (”TA Associates”, USA), og 

– DiscoverOrg Holdings, LLC (”DiscoverOrg”, USA), kontrollert av TA Associates. 

Carlyla og TA Associates overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over DiscoverOrg. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: en internasjonal alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt på tvers av fire 

investeringskategorier: i) foretaksrisikokapital, ii) realaktiva, iii) globale markedsstrategier og iv) investe-

ringsløsninger. 

– TA Associates: aktiv innen investeringer i risikokapital gjennom en rekke fond i utvalgte bransjer, herunder 

forretningstjenester, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helse og teknologi. 

– DiscoverOrg: leverandør av salgs- og markedsføringsverktøy og -tjenester til foretak. 

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 144 av 25.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8873 – Carlyle / TA Associates / DiscoverOrg 

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/26/06 

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

(Sak M.8885 – Carlyle / Accolade Wines Holdings Australia /  

Accolade Wines Holdings Europe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Carlyle Asia Partners IV, L.P., som tilhører Carlyle Group, 

– Accolade Wines Holdings Australia Pty Ltd, kontrollert av CHAMP III Management Pty Ltd, og 

– Accolade Wines Holdings Europe Limited, kontrollert av CHAMP III Management Pty Ltd. 

Carlyle-konsernet overtok kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Accolade Wines 

Holdings Australia Pty Ltd og Accolade Wines Holdings Europe Limited (samlet kalt Accolade Group). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle Group: global alternativ kapitalforvalter. 

– Accolade: produksjon, markedsføring og salg hovedsakelig på engrosnivå av vin og vinprodukter. 

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 143 av 24.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8885 – Carlyle / Accolade Wines Holdings Australia / Accolade Wines Holdings 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/26/07 

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

(Sak M.8886 – Avenue Capital / Pemberton / Permira / Delsey) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. april 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Luggs S.à r.l. (Luxembourg), som tilhører konsernet Avenue Capital (”Avenue Capital”, USA), 

– Pemberton EMMDF I (A) Holdings S.à r.l. og Pemberton Debt Holdings 1 (A) S.à r.l. (Luxembourg), som tilhører 

konsernet Pemberton (”Pemberton”, Luxembourg), 

– Permira Credit Solutions II Restructuring SCSp (Luxembourg), som tilhører konsernet Permira (”Permira”, Det 

forente kongerike), og 

– DHI Company med datterselskaper (”Delsey”, Frankrike). 

Avenue Capital, Pemberton og Permira overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Delsey. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og obligasjoner. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Avenue Capital: et investeringsforetak med fokus på investeringer i misligholdt gjeld og andre spesialinvesteringer. 

– Pemberton: et kapitalforvaltningsforetak med fokus på privatgjeld og direktelån. 

– Permira: privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester til en rekke investeringsfond. Permira 

kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere land. De omfatter blant annet 

Allegro og Schustermann & Borenstein, som begge har virksomhet innen detaljhandel på internett. Permira har også 

virksomhet innen gjeldsforvaltning og tilbyr kredittløsninger til tredjepartsvirksomheter. 

– Delsey: aktiv innen levering av merkevarekofferter og annet reisetilbehør. 

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 144 av 25.4.2018. 

Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8886 – Avenue Capital / Pemberton / Permira / Delsey 

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/26/08 

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

(Sak M.8330 – Maersk Line / HSDG) 

Kommisjonen besluttet 10. april 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) 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 32017M8330. 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.8807 – Spectris / Macquarie Group / Soundwave Holdings) 

Kommisjonen besluttet 18. april 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 32018M8807. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 26/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.4.2018 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8826 – Elia System Operator / Eurogrid International) 

Kommisjonen besluttet 13. april 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 32018M8826. 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.8838 – Kerry Group / Korys Investments / Proparent) 

Kommisjonen besluttet 13. april 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 32018M8838. 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.8848 – Cathay Capital Private Equity / Equistone Partners Europe /  

E Winkemann) 

Kommisjonen besluttet 6. april 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 32018M8848. EUR-Lex gir 

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