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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater  

for tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. desember 2018 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i del VII av 

Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i Overvåkingsorganets vedtak 

nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1). 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte, som endret ved Overvåkings-

organets vedtak nr. 788/08/COL av 17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det 

legges til marginer i henhold til retningslinjene for statsstøtte. 

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.7.2017–31.8.2017 6,18 -0,50 1,08 

1.9.2017–30.11.2017 5,20 -0,50 1,08 

1.12.2017–31.12.2017 5,20 -0,50 0,89 

1.1.2018–30.4.2018 4,84 -0,52 0,88 

1.5.2018–30.11.2018 4,84 -0,52 1,04 

1.12.2018–31.12.2018 4,84 -0,52 1,20 

 

  

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1. 

2018/EØS/83/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9085 – Dr August Oetker / Coop-Gruppe / F&B – Food and Beverage Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Dr. August Oetker KG (”Oetker-Gruppe”, Tyskland) 

– Coop-Gruppe Genossenschaft (”Coop-Gruppe”, Sveits), gjennom sitt indirekte heleide datterselskap Transgourmet 

Deutschland GmbH & Co. OHG (”Transgourmet”, Tyskland)  

– F&B – Food and Beverage Services GmbH (”F&B”, Tyskland), et heleid datterselskap av Transgourmet 

Oetker-Gruppe, gjennom sitt heleide datterselskap Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-GmbH (Tyskland), 

overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket F&B. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i Transgourmet. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Oetker-Gruppe: aktiv, gjennom sine datterselskaper, innen blant annet produksjon og distribusjon av øl, vin, musse-

rende vin og alkoholfrie drikkevarer.  

– Coop-Gruppe: detaljist og grossist. 

– F&B: aktiv innen distribusjon av drikkevarer gjennom sine aksjer i Team Beverage AG. 

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 444 av 

10.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9085 – Dr August Oetker / Coop-Gruppe / F&B – Food and Beverage Services 

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/83/02 

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

(Sak M.9173 – Astorg Asset Management / Montagu Private Equity / Nemera Capital) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. november 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Astorg Asset Management (”Astorg”, Luxembourg) 

– Montagu Private Equity LLP (”Montagu”, Frankrike) 

– Nemera Capital (sammen med sine datterselskaper, ”Nemera Group”, Frankrike), i dag kontrollert alene av Montagu. 

Astorg overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Nemera Group. Etter 

transaksjonen vil Nemera Group kontrolleres i fellesskap av Astorg og Montagu.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Astorg: privat egenkapitalforetak.  

– Montagu: privat egenkapitalforetak. 

– Nemera Group: produsent av legemiddeldistribusjonssystemer i plast som selges til legemiddelindustrien, biotekno-

logiindustrien og industrier som produserer generiske legemidler.  

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 444 av 

10.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9173 – Astorg Asset Management / Montagu Private Equity / Nemera Capital  

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/83/03 

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

(Sak M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Autolaunch Ltd. (”Autolaunch”, Irland), kontrollert av Magna International Inc. (”Magna”) 

– Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (”BJEV”, Kina), som tilhører Beijing Automotive Group Co., Ltd. (”BAIC Group”) 

– Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. (”Tech-JV”)  

– Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. (”CM-JV”) 

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

3 nr. 4 over Tech-JV og CM-JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Autolaunch: aktiv innen produksjon av verktøy og tilknyttede tjenester. Det er et datterselskap som er eid i sin helhet 

av Cosma Tooling Ireland Unlimited, som er direkte eid av Magna, en verdensomspennende leverandør av kjøretøyer.  

– BJEV: hovedsakelig aktiv innen integrasjon av kjøretøysystemer og matching, produksjon og utvikling av kjøretøy-

kontrollsystemer, elektriske framdriftssystemer og rent elektriske passasjersystemer. BJEV er et heleid datterselskap 

til BAIC Group. 

– Tech-JV: skal levere ingeniørtjenester for rent elektriske personbiler, og CM-JV vil produsere og levere rent 

elektriske personbiler til Kina 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr 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 441 av 

7.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9187 – Autolaunch / Beijing Electric Vehicle Co / JVs 

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/83/04 

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

(Sak M.9191 – SoftwareONE/Comparex) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SoftwareONE Holding AG (Sveits), som KKR & Co. Inc. utøver negativ kontroll over.  

– Comparex AG (Tyskland), direkte eid i sin helhet av PERUNI Holding GmbH og indirekte eid i sin helhet av 

Raiffeisen Informatik GmbH. 

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

Comparex AG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og ved utstedelse av SoftwareONE-aksjer til PERUNI Holding 

GmbH gjennom en kapitaløkning. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SoftwareONE: distribusjon av IT-produkter og levering av IT-tjenester. Foretaket hjelper kundene med å optimalisere 

sine programvareinnkjøp (prosess og forretningsvilkår) og med den tekniske installasjonen av programvaresystemer. 

Det håndterer alle sider ved kundenes programvareporteføljer.  

– KKR: globalt investeringsforetak som tilbyr en rekke alternative kapitalfond og andre investeringsprodukter til 

investorer og leverer kapitalmarkedsløsninger til foretaket, foretakets porteføljeforetak og andre kunder. KKRs 

tilknyttede oppkjøpsfond investerer i foretak i en rekke sektorer. Hvert KKR-tilknyttet porteføljeforetak har sitt eget 

styre som vanligvis omfatter en eller flere representanter for KKR, og som forvaltes og finansieres uavhengig av 

andre KKR-tilknyttede porteføljeforetak. 

– Comparex: levering av IT-tjenester og distribusjon av IT-produkter. Foretaket betjener foretakskunder fra alt fra små 

virksomheter til store internasjonale foretak og offentlige institusjoner. Comparex' portefølje inkluderer lisensfor-

valtning, levering av programvare og skytjenester og forvaltning av aktiva knyttet til programvare. 

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 446 av 

11.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9191 – SoftwareONE/Comparex 

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/83/05 

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

(Sak M.9202 – Bain Capital / Oscar Holding) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Digital Auto Parts Holding (”DAPH”, Frankrike), kontrollert av Bain Capital Investors, L.L.C. (”Bain Capital”, USA) 

– Oscar Holding SAS (”Oscaro”, Frankrike) 

DAPH overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Oscaro. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DAPH: engrosdistribusjon av reservedeler og tilbehør til lette kjøretøyer og tunge lastebiler til det uavhengige 

ettermarkedet. 

– Oscaro: online detaljhandel og distribusjon av reservedeler og tilbehør til lette kjøretøyer hovedsakelig i Frankrike, 

men også i svært liten grad i Spania, Belgia og Portugal. 

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 451 av 

14.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9202 – Bain Capital / Oscar Holding 

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/83/06 

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

(Sak M.9206 – Equistone Partners Europe / Courir) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Equistone Partners Europe S.A.S (”EPE SAS”, Frankrike) 

– Courir France S.A.S (”Courir”, Frankrike) 

EPE SAS overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Courir. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPE SAS: et investeringsforetak etablert som et forenklet aksjeselskap med investeringer i foretak med en foretaks-

verdi på mellom 50 og 500 millioner euro. 

– Courir: aktiv innen detaljhandelsalg av skotøy og i mindre omfang sportstøy og tilbehør i spesialbutikker. 

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 449 av 

13.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9206 – Equistone Partners Europe / Courir 

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/83/07 

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

(Sak M.9207 – IFM Investors / Vitol / VTTI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. desember 2018 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vitol Holding B.V. (”Vitol”, Nederland) 

– IFM Investors Pty Ltd (”IFM”, Australia) 

– VTTI BV (”VTTI”, Nederland) 

Vitol og IFM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over VTTI.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vitol: handel med varer og finansielle instrumenter tilknyttet olje- og gassektoren. 

– IFM: global investeringsforvalter. 

– VTTI: eierskap og drift av oljeprodukter og lagerterminaler. 

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 447 av 

12.12.2018. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9207 – IFM Investors / Vitol / VTTI 

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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8993 – Huaxin/Juniper/JV) 

Kommisjonen besluttet 16. oktober 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 32018M8993. 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.9137 – Rehau / MB Barter & Trading) 

Kommisjonen besluttet 27. november 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 32018M9137. 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/83/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9153 – Caisse des dépôts et consignations / Meridiam / FICA HPCI) 

Kommisjonen besluttet 30. november 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 

fransk 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 32018M9153. 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.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) 

Kommisjonen besluttet 28. november 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 32018M9165. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning av 4. juli 2018 om å erklære en  

foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8451 – Tronox/Cristal) 

Kommisjonen traff 4. juli 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

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

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

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

  

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