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EFTA-ORGANER
eftas overvÅkningsorgan
Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j (kommisjonsforordning (EF)
nr. 800/2008 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til
traktatens artikkel 87 og 88) (forordning om alminnelige gruppeunntak)
DEL I
Støttereferanse

GBER 13/2012/REG

EFTA-stat

Norge

Region

Meløy kommune
(Nordland fylkeskommune)

Tildelende myndighet

Meløy kommune

Omstillingsstyret

Adresse:

NO-8150 Ørnes, Norge

Nettside:

www.Meloy.kommune.no

Støttetiltakets tittel

Omstilling i Meløy

Nasjonalt rettsgrunnlag (henvisning til
relevant nasjonal offisiell publikasjon)

St.prp. 111 S (2011–2012)

Lenke til den fullstendige teksten til
støttetiltaket på Internett

http://www.meloy.kommune.no/Demokrati/Omstilling-i-Meloy/

Type tiltak

Støtteordning

Ja

Varighet

Støtteordning

1.8.2012–31.12.2017

Berørte økonomiske sektorer

Alle støtteberettigede
sektorer

Type støttemottaker

Budsjett
Samlet budsjett for 6 år

Formannskapets vedtak, sak 166/12

Ja

Begrenset til bestemte sektorer – bes
angitt i samsvar med NACE Rev. 2

Nei

SMB

Ja

Store foretak

Ja

Samlet årlig planlagt
støtteordningen

NOK 100 millioner

Støtteinstrument
(art. 5)

økonomiske

budsjett

for

Årlig budsjett 2012–2013:
NOK 21,5 millioner
Årlig budsjett 2014:
NOK 21 millioner
Årlig budsjett 2015–2017:
NOK 12 millioner

Tilskudd

X

Lån

X
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DEL II
Generelle mål (liste)

Mål (liste)

Maksimal støtteintensitet
i % eller maksimalt
støttebeløp i NOK

Regional investerings- og
sysselsettingsstøtte

Støtteordning

Små bedrifter 35 %
Mellomstore bedrifter
25 %
Store foretak 15 %

Støtte til nystiftede små
bedrifter
(art. 14)

25 % av støtteberettigede
kostnader de første
3 årene og 15 % de neste
2 årene
Samlet støttebeløp for
alle de 5 årene er høyst
1 million euro, og
høyst 330 000 euro kan
utbetales hvert år

Støtte til små bedrifter
som nylig er opprettet av
kvinnelige gründere
(art. 16)

15%

Støtte til konsulentbistand
til SMB og SMB-deltakelse
på messer (art. 26–27)

Støtte til forskning og
utvikling og nyskaping
(art. 30–37)

SMB
– bonuser i %

Ikke relevant

Samlet støttebeløp er
høyst 1 million euro, og
høyst 330 000 euro kan
utbetales hvert år
Støtte til konsulentbistand
til SMB (art. 26)

50 %

Støtte til SMB-deltakelse
på messer (art. 27)

50 %

Industriell forskning
(artikkel 31 nr. 2
bokstav b))

Store foretak: 50 %,
65 % ved samarbeid
eller spredning av
resultater (en bonus på
15 prosentpoeng)

Små bedrifter: 70 %
Mellomstore bedrifter:
60 %
80 % og 75 % ved
samarbeid eller spredning
av resultater (en bonus på
15 prosentpoeng, maks
støtteintensitet 80 %)

Eksperimentell utvikling
(artikkel 31 nr. 2
bokstav c))

Store foretak 25 %,
65 % ved samarbeid
eller spredning av
resultater (en bonus på
15 prosentpoeng)

Små bedrifter: 45 %
Mellomstore bedrifter:
35 %
60 % og 50 % ved
samarbeid eller spredning
av resultater (en bonus på
15 prosentpoeng)

Støtte til
gjennomførbarhetsstudier
(art. 32)

Store foretak: 40 %
ved forberedende
undersøkelser før
eksperimentell
forskningsvirksomhet og
65 % ved forberedende
undersøkelser
før industriell
forskningsvirksomhet

Små og mellomstore
bedrifter: 50 %
ved forberedende
undersøkelser før
eksperimentell
utviklingsvirksomhet og
75 % ved forberedende
undersøkelser før
industriell forsknings–
virksomhet

Støtte til små og
mellomstore bedrifters
kostnader til industrielle
eiendomsretter (art. 33)

Samme som for art. 31
nr. 2 bokstav b) og c)

Støtte til unge,
nyskapende foretak
(art. 35)

1,25 millioner euro
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Opplæringsstøtte
(art. 38–39)

Støtte til rådgivnings
tjenester ved nyskaping
og til tjenester som støtter
nyskaping
(art. 36)

200 000 euro

Støtte til lån av høyt
kvalifisert personale
(art. 37)

50 % i høyst 3 år

Særskilt opplæring
(art. 38 nr. 1)

25 %

Generell opplæring
(art. 38 nr. 2)

60 %

En bonus på
10 prosentpoeng dersom
til funksjonshemmede/
vanskeligstilte
arbeidstakere

En bonus på
10 prosentpoeng dersom
til funksjonshemmede/
vanskeligstilte
arbeidstakere

Nr. 10/3

Små bedrifter:
(en bonus på
20 prosentpoeng)
Mellomstore bedrifter: en
bonus på 10 prosentpoeng

Små bedrifter: (en bonus
på 20 prosentpoeng)
Mellomstore bedrifter: en
bonus på 10 prosentpoeng
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Informasjon meddelt av EFTA-statene om statsstøtte gitt i henhold til rettsakten
omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j (kommisjonsforordning (EF)
nr. 800/2008 om visse støttekategoriers forenlighet med det felles marked i henhold til
traktatens artikkel 87 og 88) (forordning om alminnelige gruppeunntak)

2013/EØS/10/02

DEL I
Støttereferanse

GBER 14/2012 R&D

EFTA-stat

Norge

Tildelende myndighet

Navn

Norges forskningsråd

Adresse

Postboks 2700 St. Hanshaugen NO-0131 Oslo, Norge

Nettside

http://www.forskningsradet.no

Støttetiltakets tittel

FORNY2020

Nasjonalt rettsgrunnlag
(henvisning til relevant
nasjonal offisiell
publikasjon)

Regjeringens forskningsmelding ”Vilje til forskning”. Budsjettdokumenter fra
Nærings- og handelsdepartementet Retningslinjer fra Norges forskningsråd.

Lenke til den fullstendige
teksten til støttetiltaket på
Internett

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FORNY2020/1253977989673/p118415036
4108?progId=1253968959600&visAktive=false

Type tiltak

Støtteordning

X

Varighet

Støtteordning

1.1.2012 til 31.12.2020

Berørte økonomiske
sektorer

Alle støtteberettigede
økonomiske sektorer

X

Budsjett

Samlet årlig
planlagt budsjett for
støtteordningen

NOK 20 millioner

Støtteinstrument
(art. 5)

Tilskudd

X

DEL II
Generelle mål (liste)

Mål (liste)

Maksimal støtteintensitet
i % eller maksimalt
støttebeløp i NOK

Støtte til forskning og
utvikling og nyskaping
(art. 30–37)

Støtte til unge,
nyskapende foretak
(art. 35)

NOK 7,5 millioner
(1 million euro)

SMB
– bonuser i %
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Offentlige fridager i 2013: EØS EFTA-statene og EØS-institusjonene

1. januar

Island

Liechtenstein

Norge

X

X

X

2. januar

X

6. januar

X

2. februar

X

EFTAs overvåkningsorgan

2013/EØS/10/03

EFTA-domstolen

X
X

11. februar

X

X

12. februar

X

19. mars

X

28. mars

X

X

29. mars

X

X

X

X

X

31. mars

X

X

X

X

X

1. april

X

X

X

X

X

25. april

X

1. mai

X

X

X

X

X

9. mai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10. mai
17. mai
20. mai

X
X

30. mai
17. juni

X

X

X

X
X

24. juni
5. august

X
X

15. august

X

X

2. september

X

8. september

X

1. november

X

8. desember

X

X

24. desember

X

X

25. desember

X

X

X

X

X

26. desember

X

X

X

X

X

27. desember

X

30. desember

X

31. desember

X

X
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EU-ORGANER
KOMMISJONEN
Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

2013/EØS/10/04

(Sak COMP/M.6739 – Allianz/VW Financial Services/GU)

1.

Kommisjonen mottok 31. januar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der de tyske foretakene Allianz SE og
Volkswagen Financial Services AG, som tilhører det tyske konsernet Volkswagen AG, i fellesskap
overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det tyske foretaket
Volkswagen Autoversicherung AG ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Allianz SE: forsikrings- og kapitalforvaltningsprodukter samt kapitalforvaltningstjenester

–

Volkswagen Financial Services AG: bilforsikring og formidling av forsikringsprodukter og
-tjenester

–

Volkswagen Autoversicherung AG: bilforsikring og formidling av forsikringsprodukter og
-tjenester

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 37 av 9.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6739 – Allianz/
VW Financial Services/GU, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

14.2.2013
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 10/7

2013/EØS/10/05

(Sak COMP/M.6801 – Rosneft/TNK-BP)

1.

Kommisjonen mottok 1. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der OJSC Oil Company Rosneft (”Rosneft”,
Russland) ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele TNK-BP Limited (”TNK-BP”, De britiske jomfruøyene).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Rosneft: leting etter og utvinning av råolje og naturgass samt produksjon og salg av raffinerte
produkter

–

TNK-BP: leting etter og utvinning av råolje og naturgass samt produksjon og salg av raffinerte
produkter

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 37 av 9.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6801 – Rosneft/
TNK-BP, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

Nr. 10/8
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

14.2.2013

2013/EØS/10/06

(Sak COMP/M.6807 – Mercuria Energy Asset Management/Sinomart KTS
Development/Vesta Terminals)

1.

Kommisjonen mottok 31. januar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Mercuria Energy Group
Limited (”Mercuria”, Kypros) og China Petrochemical Corporation (”Sinopec”, Kina) ved kjøp av
aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over
foretaket Terminal B.V. (”Vesta”, Nederland). Vesta er i dag et heleid datterselskap av Mercuria.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Mercuria: holdingselskap for et internasjonalt konsern med virksomhet innenfor et bredt
spektrum av de globale energimarkedene. Mercurias kjernevirksomhet er handel med
energiprodukter, blant annet råolje og raffinerte petroleumsprodukter, naturgass (også flytende
naturgass), elektrisk kraft, kull, biodiesel, vegetabilske oljer og karbonutslipp.

–

Sinopec: foretak som eies av den kinesiske stat. Foretakets hovedvirksomhet er innenlands (det
vil si i Kina) leting etter, utvinning og produksjon av olje og gass, innenlands råoljeraffinering,
markedsføring og distribusjon av raffinerte oljeprodukter i Kina, innenlands produksjon og salg
av petrokjemiske produkter og olje samt innenlands petrokjemiske ingeniørtekniske tjenester.

–

Vesta: virksomhet innenfor lagring av petrokjemiske produkter og biodiesel i havneterminaler
i Europa, nemlig Antwerpen (Belgia), Vlissingen (Nederland) og Muuga (Estland).

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 37 av 9.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6807 – Mercuria
Energy Asset Management/Sinomart KTS Development/Vesta Terminals, per faks (faksnr. +32 (0)2
296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende
adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

14.2.2013
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 10/9

2013/EØS/10/07

(Sak COMP/M.6809 – Daimler/Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/
Mercedes-Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungária)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.

Kommisjonen mottok 6. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det tyske foretaket Daimler AG
(”Daimler”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1
bokstav b) over hele Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H. (”MBÖ”, Østerrike),
Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH (”MBFSA”, Østerrike) og Mercedes-Benz
Hungária Kft (”MBHu”, Ungarn). MBÖ, MBFSA og MBHu kontrolleres nå i fellesskap av Daimler
og Pappas-konsernet.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Daimler: verdensomspennende aktiviteter innen i) produksjon og salg av premium-kjøretøyer
og kommersielle kjøretøyer, ii) finansielle tjenester knyttet til bilkjøp, herunder finansiering,
leasing og styring av bilparker, og iii) privat bankvirksomhet

–

MBÖ: engrosdistribusjon av personbiler og nyttekjøretøyer samt distribusjon av reservedeler i
Østerrike

–

MBFSA: bilfinansiering i Østerrike

–

MBHu: engrosdistribusjon av personbiler og reservedeler i Ungarn

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks
sammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak 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 fusjonsforordningen(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 42 av 14.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6809 – Daimler/
Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-Benz Financial Services Austria/MercedesBenz Hungária, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@
ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

Nr. 10/10
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

14.2.2013

2013/EØS/10/08

(Sak COMP/M.6811 – Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics
Corporation)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.

Kommisjonen mottok 5. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der det japanske foretaket Innovation
Network Corporation of Japan (”INCJ”) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til
fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det japanske foretaket Renesas Electronics
Corporation (”Renesas”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

INCJ: finansielle, teknologiske og administrative støttetjenester til foretak

–

Renesas: produksjon og utvikling av halvlederprodukter og -løsninger

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks
sammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak 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 fusjonsforordningen(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 41 av 13.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6811 – Innovation
Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01),
per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

14.2.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 10/11

2013/EØS/10/09

(Sak COMP/M.6824 – Aloco/Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity
Fund IV/LR Global Holding)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.

Kommisjonen mottok 1. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Bregal Fund III LP (”Bregal
Fund III”, Storbritannia) og Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP (”Quadriga Capital Fund
IV”, Jersey) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket LR Global Holding GmbH (”LR”, Tyskland), gjennom et
nystiftet investeringsforetak (Aloco Beteiligungsgesellschaft mbH, ”Aloco GmbH”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Bregal Fund IV: aktiv eierkapital-foretak

–

Quadriga Capital Fund IV: aktiv eierkapital-foretak

–

LR: distribusjon av kosttilskudd, kosmetikk, smykker og tilbehør gjennom en nettverks
markedsføringsmodell

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks
sammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak 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 fusjonsforordningen(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 37 av 9.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6824 – Aloco/
Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity Fund IV/LR Global Holding, per faks (faksnr. +32
(0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende
adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

Nr. 10/12

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

14.2.2013

2013/EØS/10/10

(Sak COMP/M.6833 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited)

1.

Kommisjonen mottok 5. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene The Goldman Sachs Group,
Inc. (”Goldman Sachs”, USA) og TPG LundyCo, L.P. (”TPG LundyCo”, Caymanøyene), som i siste
instans kontrolleres av TGP Group (USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det britiske foretaket Britannia Living Group
Limited (”Britannia”).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Goldman Sachs: finansieringstjenester i egenskap av global investeringsbank, verdipapir- og
investeringsforvaltningsforetak

–

TPG Group: globalt privat investeringsforetak som forvalter en familie av fond som investerer
i en rekke selskaper gjennom oppkjøp og omstruktureringer

–

Britannia: leverer hvitevarer, komfyrtopper og kjøkkentilbehør, samt selger reservedeler til og
yter service i form av reparasjon og vedlikehold av utstyret

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 41 av 13.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6833 – Goldman
Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post
(COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

14.2.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 10/13

2013/EØS/10/11

(Sak COMP/M.6838 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Mavisbank Limited)

1.

Kommisjonen mottok 5. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene The Goldman Sachs Group,
Inc. (”Goldman Sachs”, USA) og TPG LundyCo, L.P. (”TPG LundyCo”, Caymanøyene), som i siste
instans kontrolleres av TGP Group (USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det britiske foretaket Mavisbank Limited
(”Mavisbank”), som nå kontrolleres av Lloyds Banking Group.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Goldman Sachs: finansieringstjenester i egenskap av global investeringsbank, verdipapir- og
investeringsforvaltningsforetak

–

TPG Group: globalt privat investeringsforetak som forvalter en familie av fond som investerer
i en rekke selskaper gjennom oppkjøp og omstruktureringer

–

Mavisbank: paneuropeiske trykketjenester, som også omfatter sikre kommunikasjonsløsninger,
emballasje, reprografi og markedsføring

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 41 av 13.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6838 – Goldman
Sachs/TPG Lundy/Mavisbank Limited, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

Nr. 10/14

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

14.2.2013

2013/EØS/10/12

(Sak COMP/M.6840 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Romanes Media Group)

1.

Kommisjonen mottok 5. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene The Goldman Sachs Group,
Inc. (”Goldman Sachs”, USA) og TPG LundyCo, L.P. (”TPG LundyCo”, Caymanøyene), som i siste
instans kontrolleres av TGP Group (USA), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det britiske foretaket Romanes Media Group
(”Romanes Media”), som nå kontrolleres av Lloyds Banking Group.

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Goldman Sachs: finansieringstjenester i egenskap av global investeringsbank, verdipapir- og
investeringsforvaltningsforetak

–

TPG Group: globalt privat investeringsforetak som forvalter en familie av fond som investerer
i en rekke selskaper gjennom oppkjøp og omstruktureringer

–

Romanes Media: utgiver av lokal- og regionaviser i Storbritannia

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 41 av 13.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6840 – Goldman
Sachs/TPG Lundy/Romanes Media Group, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

14.2.2013

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

Nr. 10/15

2013/EØS/10/13

(Sak COMP/M.6853 – Flextronics International/Visse aktiva tilhørende Motorola
Mobility)

1.

Kommisjonen mottok 5. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Flextronics Sales & Marketing
(A-P) Ltd., som tilhører Flextronics International Ltd. A (Singapore), ved kjøp av eiendeler overtar
kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over visse produksjonsaktiva
som befinner seg i Kina og Brasil og gjelder produksjon av mobilutstyr og nettbrett, fra Motorola
Mobility LLC, som tilhører Google Inc. (USA).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

Flextronics International Ltd. A: global leverandør av produksjonstjenester for
originalleverandører av elektronisk utstyr. Foretaket tilbyr vertikalt integrerte, globale tjenester
som dekker hele tilførselskjeden, og som innebærer konstruksjon, bygging og levering av et
komplett produkt til originalleverandørene.

–

De produksjonsaktiva som tilhører Motorola Mobility LLC og befinner seg i Kina og Brasil,
og benyttes i produksjon av mobilutstyr og nettbrett. De utnyttes nå eksklusivt av Motorola
Mobility LLC.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan
komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak
på dette punkt.

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i
EUT C 41 av 13.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6853 –
Flextronics International/Visse aktiva tilhørende Motorola Mobility, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43
01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)

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

Nr. 10/16

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

14.2.2013

2013/EØS/10/14

(Sak COMP/M.6861 – B & C Industrieholding/AMAG Austria Metall)
Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.

Kommisjonen mottok 1. februar 2013 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF)
nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket B & C Industrieholding
GmbH (”BCIH”, Østerrike) ved kjøp av aksjer og et offentlig tilbud overtar kontroll i henhold
til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over AMAG Austria Metal AG (”AMAG”,
Østerrike).

2.

De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:
–

BCIH: holdingselskap som forvalter aksjer i industriforetak. Selskapet eies og kontrolleres
alene av B & C Privatstiftung, en privat østerriksk stiftelse. BCIH har kontrollerende
eierinteresser i Lenzing AG og Semperit AG Holding. Før denne overtakelsen hadde BCIH
allerede en indirekte eierandel på 29,22 % i AMAG.

–

AMAG: framstiller først og fremst aluminium og halvfabrikater av aluminium for ulike
prosessindustrier med verdensomspennende virksomhet. Foretakets virksomhet er inndelt i tre
avdelinger: metall, støping og valsing.

3.

Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretaks
sammenslutningen
kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort
endelig vedtak 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 fusjonsforordningen(2).

4.

Kommisjonen innbyr berørte tredjemenn til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.
Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT
C 39 av 12.2.2013. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse COMP/M.6861 – B & C
Industrieholding/AMAG Austria Metall, per faks (faksnr. +32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMPMERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

(1)
(2)

EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”Fusjonsforordningen”)
EUT C 56 av 5.3.2005, s. 32 (”Melding om behandling etter forenklet framgangsmåte”)

