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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. juni 2018 

Sak nr. 82119 

Vedtak nr. 061/18/COL 

EFTA-stat Norge 

Region  

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og 

aktualitetsmedier 

Rettslig grunnlag Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til 

nyhets- og aktualitetsmedier  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Mediemangfold 

Støtteform Tilskudd 

Budsjett NOK 30 millioner 

Støtteandel 40 % (50 % for små bedrifter) 

Varighet 2018-2022 

Økonomiske sektorer C.58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen 

forlagsvirksomhet, C.60.1 Radiokringkasting,  

C.60.2 Fjernsynskringkasting og C.63.9 Andre 

informasjonstjenester 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Medietilsynet, Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad 

Andre opplysninger  

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

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

2018/EØS/62/01 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

30. mai 2018 

i sak E-6/17 

Fjarskipti hf. 

mot 

Síminn hf. 

(EØS-avtalen artikkel 54 – utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling – marginskvis – rett til å kreve 

erstatning – anvendelighet av EØS-avtalens bestemmelser i sak for nasjonal domstol – betydning av 

endelig vedtak fra en konkurransemyndighet) 

I sak E-6/17, Fjarskipti hf. mot Síminn hf. – ANMODNING til EFTA-domstolen framsatt av Reykjavík 

tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) i medhold av artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om 

opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol om fortolkningen av artikkel 54 i avtalen om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, 

president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Martin Ospelt (ad hoc), dommere,  

30. mai 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

1. En fysisk eller juridisk person må kunne påberope seg EØS-avtalen artikkel 54, slik den er eller er 

blitt gjort til en del av nasjonal rett, for en nasjonal domstol for å kreve erstatning for overtredelse av 

forbudene i nevnte bestemmelse. 

2. Det er ikke et krav for en domstols vurdering av et erstatningskrav for overtredelse av 

konkurransereglene at en nasjonal konkurransemyndighet har truffet et endelig vedtak om 

overtredelse av EØS-avtalen artikkel 54. Dersom en nasjonal konkurransemyndighet har truffet et 

slikt vedtak, krever ikke EØS-retten at vedtaket er bindende for de nasjonale domstoler ved et 

etterfølgende søksmål. I fravær av EØS-rett som regulerer prosessen og rettsmidlene ved 

overtredelse av konkurranseretten, faller det under hver enkelt EØS-stats prosessuelle autonomi å 

fastsette de nærmere regler om hvor stor betydning et endelig vedtak skal tillegges, med forbehold 

for prinsippene om ekvivalens og effektivitet. 

3. Det faktum at et dominerende foretak er forpliktet til å kjøpe termineringstjenester fra andre 

operatører til en takst som er høyere enn dets egen, hindrer ikke at det dominerende foretaks egen 

prissettingspraksis i form av en marginskvis blir funnet å utgjøre utilbørlig utnyttelse av en 

dominerende stilling etter EØS-avtalen artikkel 54. 

4. Det er tilstrekkelig til å finne at det foreligger en ulovlig marginskvis i strid med EØS-avtalen 

artikkel 54 at vedkommende foretak er i en dominerende stilling på det relevante engrosmarked. Det 

er ikke et krav at foretaket har en dominerende stilling også på det relevante detaljhandelsmarked. 

2018/EØS/62/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

30. mai 2018 

i sak E-9/17 

Edmund Falkenhahn AG 

mot 

Finansmarkedstilsynet i Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht) 

(direktiv 2009/110/EF – e-pengeforetak – innløsning til pariverdi – krav til sikring av midler) 

I sak E-9/17, Edmund Falkenhahn AG mot finansmarkedstilsynet i Liechtenstein (Finanzmarktaufsicht) – 

ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et 

overvåkingsorgan og en domstol fra klagenemnda for finansmarkedstilsynet i Liechtenstein 

(Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht) om en rådgivende uttalelse om fortolkningen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet som e-pengeforetak og om tilsyn med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 

2006/48/EF og om oppheving av direktiv 2000/46/EF – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll 

Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Martin Ospelt (ad hoc), dommere, 

30. mai 2018 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Det er ikke forenlig med artikkel 11 nr. 1 og 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 

16. september 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet som e-pengeforetak og om tilsyn 

med slik virksomhet, om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og om oppheving av 

direktiv 2000/46/EF dersom verdien av elektroniske penger avviker fra pariverdi når midler mottas, 

også i perioden mellom utstedelse og innløsning. 

2. Artikkel 7 nr. 2 første og annet ledd i direktiv 2009/110/EF sammenholdt med tabell 1 i nr. 14 i 

vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om verdipapirforetaks 

og kredittinstitusjoners kapitaldekningsgrad fastsetter uttømmende hva som skal anses som sikre 

eiendeler med lav risiko ved anvendelsen av artikkel 7 nr. 1 i direktiv 2009/110/EF. 

2018/EØS/62/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8854 – Norsk Hydro / Rio Tinto Assets) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 17. august 2018 forhåndsmelding om en planlagt foretakssammenslutning mellom 

Norsk Hydro og Rio Tinto Assets. Partene underrettet 14. september 2018 Kommisjonen om at de trekker 

tilbake forhåndsmeldingen. 

2018/EØS/62/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8785 – The Walt Disney Company / Twenty First Century Fox) 

1.  Kommisjonen mottok 14. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Walt Disney Company (”TWDC”, USA) 

– Twenty-First Century Fox, Inc. (”Fox”, USA) 

TWDC overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av foretaket Fox. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TWDC: hovedsakelig aktiv innen filmdistribusjon, levering/lisensiering av audiovisuelt innhold, drift og 

engroslevering av TV-kanaler, forbruksvarer, bøker og magasiner, levering av underholdning og lisensiering av 

musikk. Foretaket eier og driver i tillegg temaparken Disneyland Paris, leverer cruisereiser gjennom Disney Cruise 

Line og tilbyr pakkereiser. 

– Fox: hovedsakelig aktiv innen filmdistribusjon, levering/lisensiering av audiovisuelt innhold samt drift og 

engroslevering av TV-kanaler. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 338 av 

21.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8785 – The Walt Disney Company / Twenty First Century Fox 

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/62/05 

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

(Sak M.8994 – Microsoft/GitHub) 

1.  Kommisjonen mottok 14. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Microsoft Corporation (USA) 

– GitHub Inc. (USA) 

Microsoft Corporation overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

GitHub Inc. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Microsoft Corporation: utforming, utvikling og levering av programvare (herunder diverse programvareverktøy for 

utviklings- og driftstjenester (”DevOps”)), maskinvareenheter og tilknyttede tjenester, skybaserte løsninger, tjenester 

tilknyttet reklame, rekruttering og jobbrelaterte sosiale nettverk på internett. 

– GitHub Inc.: levering av DevOps-verktøy, særlig den populære programvaren for versjonskontroll, til bruk online 

(som en tjeneste) og ute i foretaket, samt tjenester tilknyttet jobbannonser. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 338 av 

21.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.8994 – Microsoft/GitHub 

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/62/06 

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

(Sak M.9019 – Mars/AniCura) 

1.  Kommisjonen mottok 10. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mars, Incorporated (USA) 

– AniCura TC AB (Sverige) 

Mars, Incorporated (”Mars”) overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

AniCura TC AB (”AniCura”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mars: et globalt foretak med hovedkontor i USA som har virksomhet på flere ulike områder, deriblant stell og pleie 

av kjæledyr. Mars' kjæledyrsegment har hovedkontor i Belgia og tilbyr fôr for kjæledyr og veterinærtjenester. Mars 

har virksomhet innen EØS som produsent og leverandør av fôr for kjæledyr. 

– AniCura: leverandør av veterinærtjenester for kjæledyr (hovedsakelig hunder og katter). AniCura har hovedkontor i 

Stockholm i Sverige og driver dyresykehus og -klinikker i flere land innen EØS (Sverige, Norge, Danmark, Østerrike, 

Tyskland, Nederland og Italia). AniCura har også virksomhet innen salg av tilhørende produkter, herunder dyrefôr, 

gjennom sine sykehus og klinikker. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 327 av 

17.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9019 – Mars/AniCura 

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/62/07 

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

(Sak M.9046 – Taiyo Nippon Sanso / Praxair EEA Business) 

1.  Kommisjonen mottok 11. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Taiyo Nippon Sanso Corporation (”TNSC”, Japan), kontrollert av Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 

(”MCHC”, Japan) 

– Praxair EEA Business, som avhendes i henhold til forpliktelsene inngått i sak M.8480 – Praxair/Linde. 

TNSC overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Praxair EEA Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TNSC: produksjon og levering av industrielle gasser til et spekter av industriell bruk. 

– MCHC: kjemikalier, industrielle gasser og legemiddelindustrien. 

– Praxair EEA Business: produksjon og levering av industrielle gasser til et spekter av industriell bruk. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 329 av 

18.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9046 – Taiyo Nippon Sanso / Praxair EEA 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”). 

2018/EØS/62/08 

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

(Sak M.9054 – Broadcom/CA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Broadcom Inc. (USA) 

– CA, Inc. (USA) 

Broadcom Inc. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CA, Inc. 

Sammenslutningen gjennomføres ved fusjon. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Broadcom Inc.: produksjon av halvlederprodukter og maskinvare for kommunikasjon, lagring og industriell bruk. 

– CA, Inc.: utvikling av programvare som bistår kunder innen utvikling, drift, testing, utbygging og sikring av 

foretakenes applikasjoner og databaser. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 335 av 

20.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9054 – Broadcom/CA 

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/62/09 

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


Nr. 62/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9059 – CVC / Messer Group / Divestment Business) 

1.  Kommisjonen mottok 14. september 2018 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)  

– Messer Group GmbH (”Messer”, Tyskland) 

– Avhendingsvirksomhet som består av aktiva og virksomheter i Nord- og Sør-Amerika samt verdensomspennende 

heliumanskaffelseskontrakter og aktiva som nå avhendes i forbindelse med den foreslåtte sammenslåingen av Praxair, 

Inc. og Linde AG. 

CVC og Messer erverver, gjennom et nystiftet fellesforetak, i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over avhendingsvirksomheten. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Messer: industrielle gasser og tilknyttede virksomheter samt tjenester tilknyttet disse produktene. 

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

– Avhendingsforetaket: industrielle gasser og tilknyttet virksomhet i Nord- og Sør-Amerika samt virksomhet i 

tilknytning til anskaffelseskontrakter for helium over hele 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.  

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 335 av 

20.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9059 – CVC / Messer Group / Divestment 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”). 

2018/EØS/62/10 

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


20.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9073 – PAI Partners / Asmodee) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PAI Partners SAS (”PAI Partners”, Frankrike) 

– Group Asmodee (”Asmodee”, Frankrike) 

PAI Partners overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Asmodee. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PAI Partners: private egenkapitalforetak som forvalter og/eller rådgir en rekke fond som eier foretak med virksomhet 

innen en rekke forretningsområder, som forretningstjenester, næringsmidler og forbruksartikler, generell industri, 

helse og detaljhandel og distribusjon. 

– Asmodee: publisering og distribusjon av spill (brettspill, kortspill og digitale versjoner), samt lisensiering av nevnte 

spill. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 329 av 

18.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9073 – PAI Partners / Asmodee 

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/62/11 

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


Nr. 62/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9081 – Cinven / Generali Lebensversicherung) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cinven (Det forente kongerike) 

– Viridium Holding AG (Tyskland), kontrollert av Cinven 

– Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft (”Generali Lebensversicherung”, Tyskland) 

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

Lebensversicherung. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cinven: privat kapitalfond som leverer investeringsforvaltningstjenester og investeringsrådgivningstjenester til en 

rekke investeringsfond.  

– Viridium: leverer livsforsikringsprodukter nesten utelukkende i Tyskland.  

– Generali Lebensversicherung: forsikringsselskap lisensiert for og hovedsakelig aktivt innen levering av livsfor-

sikringsprodukter 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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 327 av 

17.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9081 – Cinven / Generali Lebensversicherung 

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/62/12 

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


20.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9086 – 3i / Arbejdsmarkedets Tillaegspension / Tampnet) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. september 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 (”3i”, Det forente kongerike) 

– Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”, Danmark) 

– Brent Holding AS (”Målforetaket”, Norge) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3i: investor og investeringsforvaltningsforetak med fokus på risikokapitalinvesteringer i mellommarkedet og infra-

strukturinvesteringer. 

– ATP: offentlig pensjonsselskap med en investeringsavdeling som forvalter ATPs aktiva. 

– Målforetaket: leverandør av kommunikasjonsinfrastruktur og -tjenester til offshoreindustrien under navnet Tampnet. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 332 av 

19.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9086 – 3i / Arbejdsmarkedets Tillaegspension / Tampnet 

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/62/13 

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


Nr. 62/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9101 – ExxonMobil / Qatar Petroleum / ExxonMobil Exploration Argentina /  

Mobil Argentina) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Exxon Mobil (USA) 

– Qatar Petroleum (Qatar) 

– ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. (Argentina), som tilhører ExxonMobil 

– Mobil Argentina S.A. (Argentina), som tilhører ExxonMobil 

Exxon Mobil and Qatar Petroleum overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. og Mobil Argentina S.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Exxon Mobil: aktiv over hele verden innen utvikling, produksjon og salg av råolje og naturgass, raffinering og salg av 

raffinerte petroleumsprodukter, utvikling, produksjon og salg av en rekke kjemiske produkter samt kraftproduksjon. 

– Qatar Petroleum: aktivt over hele verden innen leting, boring og produksjon, transport, lagring, markedsføring og salg 

av råolje, raffinerte produkter, flytende naturgass (LNG), petrokjemikalier og gjødsel. 

– ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. og Mobil Argentina S.A.: tilknyttede foretak som i sin helhet er eid av 

ExxonMobil i Argentina, og som eier og driver Vaca Muerta skiferfelt i provinsen Neuquen i Argentina og er aktive 

innen leting etter, utvikling, produksjon og salg av råolje og gass i Argentina. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 329 av 

18.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9101 – ExxonMobil / Qatar Petroleum / ExxonMobil Exploration Argentina / Mobil Argentina 

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/62/14 

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


20.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9102 – Carlyle / Investindustrial / B&B Italia / Louis Poulsen / Flos) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 14. september 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CEP IV Daisy S.à r.l., kontrollert av The Carlyle Group (samlet kalt ”Carlyle”, USA) 

– Investindustrial Vehicle, kontrollert av Investindustrial Group (samlet kalt ”Investindustrial”, Det forente kongerike) 

– B&B Italia S.p.A. (”B&B Italia”, Italia) 

– Louis Poulsen A/S (”Louis Poulsen”, Danmark) 

– Flos S.p.A. (”Flos”, Italia) 

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

artikkel 3 nr. 4 over hele B&B Italia, Flos og Louis Poulsen. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: global alternativ kapitalforvalter, forvalter fond som investerer globalt i oppkjøps- og vekstkapital, eiendom, 

infrastruktur og energi, strukturerte kreditter, hedgefond, gjeldsinstrumenter for mellomstore foretak og privat 

egenkapital. 

– Investindustrial: europeisk konsern av investerings- og holdingselskaper og finansielle rådgivningsforetak, investerer 

i mellomstore foretak som er aktive innen sektorer som industriell produksjon, detaljhandel, fritid og 

forretningstjenester. 

– B&B Italia: produksjon og distribusjon av designmøbler, fokus på inne- og utemøbler til bruk i husholdninger, 

herunder stue-, kjøkken- og baderomsmøbler, samt innendørs belysning. 

– Louis Poulsen: produksjon og distribusjon av designbelysning, herunder innendørs og utendørs belysningsprodukter 

til privat- og forretningskunder. 

– Flos: produksjon og distribusjon av designbelysning, herunder innendørs og utendørs belysningsprodukter til privat- 

og forretningskunder. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 338 av 

21.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9102 – Carlyle / Investindustrial / B&B Italia / Louis Poulsen / Flos 

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/62/15 

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


Nr. 62/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.9.2018 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9107 – The Carlyle Group / NEP Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. september 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 LP (USA) 

– NEP Group, Inc. (USA) 

Carlyle Group LP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket 

NEP Group, Inc. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– The Carlyle Group LP: global forvalter av alternativ kapital. 

– NEP Group, Inc.: produksjonsselskap som leverer utkontrakterte kringkastingsteknologi- og produksjonsløsninger til 

produksjonsselskaper og kringkastingsselskaper over hele verden for direktesending av store idretts- og 

underholdningsarrangementer. 

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 offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 329 av 

18.9.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9107 – The Carlyle Group / NEP Group 

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/62/16 

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


20.9.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/17 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.7000 – Liberty Global / Ziggo) 

Kommisjonen besluttet 30. mai 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. 2 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 32018M7000. 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.8435 – FMC / DuPont Divestment 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. 2 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 32017M8435. 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.8831 – Mondi/Powerflute) 

Kommisjonen besluttet 23. mai 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 32018M8831. 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.8983 – Spigas/Canarbino/Miogas) 

Kommisjonen besluttet 31. august 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 32018M8983. 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.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) 

Kommisjonen besluttet 24. august 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 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32018M8990. 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.9042 – Keolis / Amey / W&B Rail Franchise) 

Kommisjonen besluttet 7. september 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 32018M9042. 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.9065 – Akastor / Mitsui & Co / Mitsui OSK Lines / AKOFS Offshore) 

Kommisjonen besluttet 7. september 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 32018M9065. EUR-Lex gir 

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

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende  

fra 1. oktober 2018 

(Offentliggjort 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 286 av 14.8.2018, s. 2, og EØS-tillegget nr. 54 av 23.8.2018, 

s. 16. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.10.2018 – -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,21 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,37 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.10.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,49 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

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

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.10.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 
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