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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8360 – Imerys/Kerneos) 

1. Kommisjonen mottok 12. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Imerys SA (Frankrike) ved 

kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

foretaket Kerneos S.A. (Frankrike).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Imerys SA: et internasjonalt gruveselskap med virksomhet på fire områder: i) energiløsninger 

og spesialprodukter, ii) filtrering og prestasjonsfremmende tilsetningsstoffer, iii) kjeramiske 

materialer og iv) mineraler med høy motstandskraft. 

– Kerneos S.A.: global produsent og leverandør av spesialsementer til en rekke sektorer, særlig 

byggekjemisk og ildfast industri. 

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 berørte parter 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 157 av 19.5.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8360 – Imerys/Kerneos, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2017/EØS/32/01 

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

(Sak M.8433 – Zalando / BESTSELLER United / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 15. mai 2017 melding etter en henvisning til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Zalando SE (Tyskland) og 

BESTSELLER United A/S (Danmark) ved kapitalutvidelse i fellesforetaket Fashiontrade.com B.V. i 

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

nr. 4 over Fashiontrade.com B.V. (Nederland), som Zalando SE og BESTSELLER United A/S hver 

skal eie 50 % av aksjekapitalen i.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Zalando SE: Zalando SE er aktiv innen detaljsalg (B2C) av klær og sko. På foretakets nettsted 

kan kunder handle fra et bredt utvalg av klær og sko fra en rekke ulike merker. Zalando selger 

også klær og sko fra en egen outletavdeling på nett. I tillegg leverer foretaket e-

handelsplattformtjenester tilknyttet B2C og andre merkeløsningstjenester. 

– BESTSELLER United A/S: BESTSELLER United A/S er et internasjonalt moteselskap med en 

rekke ulike motemerker. Foretaket er aktivt innen engrossalg (B2B) og detaljsalg (B2C) av klær 

og sko fra ulike merker.  

– Fashiontrade.com B.V.: Fashiontrade.com B.V. vil være aktiv på markedet som leverandør av 

e-handelsplattformtjenester tilknyttet B2B. Plattformen vil knytte ulike motemerker (grossister) 

til detaljister. 

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 berørte parter 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 164 av 24.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8433 – Zalando / 

BESTSELLER United / JV, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/32/02 

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

(Sak M.8476 – Oaktree/Vitanas) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Oaktree Capital Group, LLC 

(”Oaktree”, USA) ved kjøp av aksjer indirekte overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en gruppe av foretak som samlet utgjør Vitanas P&W Group 

(”Vitanas”, Tyskland). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Oaktree: investeringsforvaltningsforetak med virksomhet over hele verden. 

– Vitanas: privat leverandør av pleietjenester i Tyskland som tilbyr hele spekteret av 

omsorgstjenester. 

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 berørte parter 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 167 av 25.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8476 – Oaktree/Vitanas, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/32/03 

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

(Sak M.8479 – Advent International / Bain Capital Investors / RatePAY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 17. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der fond forvaltet av foretaket Advent 

International Corporation (”Advent”, USA) og fond forvaltet av foretaket Bain Capital Investors 

L.L.C. (”Bain Capital”, USA) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over RatePAY GmbH (”RatePAY”, Tyskland).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: privat egenkapitalinvestering i en rekke sektorer, herunder industri, detaljhandel, 

media, kommunikasjon, informasjonsteknologi, internett, helse og legemidler. 

– Bain Capital: privat egenkapitalforetak som investerer i foretak innen de fleste bransjer, 

herunder informasjonsteknologi, helse, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finans 

og industri/produksjon. 

– RatePAY: levering av betalingstjenester på nett, hovedsakelig til forhandlere 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 berørte parter 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 167 av 25.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8479 – Advent 

International / Bain Capital Investors / RatePAY, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-

MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/32/04 

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

(Sak M.8489 – Cinven/Eurovita) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Ergo Previdenza S.p.A. (”Ergo 

Previdenza”), et foretak som i siste instans er kontrollert av fond forvaltet eller veiledet av Cinven 

Capital Management (V) General Partner Limited (”Cinven”), skal overta kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Eurovita Assicurazioni S.p.A 

(”Eurovita”).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cinven: et privat egenkapitalforetak som kontrollerer en rekke porteføljeforetak med virksomhet 

i ulike sektorer i flere land, herunder livsforsikringsbransjen. 

– Eurovita: aktiv innen livsforsikringsbransjen, tilbyr livsforsikring og investeringsprodukter 

utlukkende i Italia. 

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 berørte parter 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 167 av 25.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8489 – Cinven/Eurovita, 

per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per 

post til følgende adresse: 

Europakommisjonen 

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. 

2017/EØS/32/05 

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

(Sak M.8490 – Blackstone / CPPIB / Ascend Learning) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 18. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Blackstone Group L.P. 

(”Blackstone”, USA) og Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada) i fellesskap 

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

Learning Holdings, LLC (”Ascend Learning”, USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global alternativ aktivaforvalter med hovedkontor i USA. 

– CPPIB: institusjonell investor med hovedkontor i Canada, investerer i offentlige og private 

aksjer, fast eiendom, infrastruktur og verdipapirer med fast avkastning. 

– Ascend Learning: leverandør av opplæringsinnhold og programverktøy til studenter, 

utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere, herunder opptaksprøver, opplæringsinnhold, 

prøveforberedelser, fagsertifisering og videreutdanning, med særlig fokus på helse og andre 

sertifiserte yrker, som godkjent personlig trener, finansrådgiver, fagutdannet spesialist og 

forsikringsmekler. Ascend Learning har hovedkontor i USA. 

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 berørte parter 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 167 av 25.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8490 – Blackstone / 

CPPIB / Ascend Learning, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/32/06 

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

(Sak M.8494 – Ardian France / LaSalle Investment Management / Europa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 12. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Ardian France S.A. 

(”Ardian”, Frankrike) og LaSalle Investment Management (”LaSalle”, Frankrike) ved kjøp av aksjer 

indirekte overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over en 

kontorbygning som kalles ”Europa” (”Europa”, Frankrike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian: privat egenkapitalinvestor og kapitalforvalter som er eid i sin helhet av Ardian S.A.S 

(Frankrike) og en del av Ardian Group. 

– LaSalle: eiendomsinvestorforetak som er eid i sin helhet av konsernet Jones Lang LaSalle 

Incorporated. 

– Europa: kontorbygning i Levallois-Perret, Frankrike. 

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 berørte parter 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 157 av 19.5.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8494 – Ardian France / 

LaSalle Investment Management / Europa, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-

MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2017/EØS/32/07 

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

(Sak M.8497 – SIBUR/TechnipFMC/Linde) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 19. mai 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Research and Design Institute 

on Gas Processing Joint Stock Company (”NIPIgaspererabotka”, Russland), TechnipFMC plc 

(”TechnipFMC”, Det forente kongerike) og Linde AG, Engineering Division (”Linde”, Tyskland) 

overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NIPIgaspererabotka: et privat foretak, kontrollert av SIBUR-konsernet, som leverer en rekke 

tjenester til olje- og gassindustrien, petrokjemisk industri og andre sektorer på det russiske 

markedet. 

– TechnipFMC: global aktør i olje- og gassprosjekter, teknologier, systemer og tjenester innen tre 

segmenter: undersjøisk, onshore/offshore og overflateprosjekter. 

– Linde: globalt industrigass- og konstruksjonsforetak med virksomhet innen industrigass, 

medisinsk gass, utstyr, konstruksjon og tjenestesektoren. 

– JV: vil være aktiv innen levering av innledende beregninger for prosjektering og konstruksjon 

(Front-End Engineering and Design), prosjektdokumentasjon og kapitalutgiftsberegninger samt 

innen teknologi og tjenester for kjøp, konstruksjon, installasjon og igangsetting av anlegg for 

flytende naturgass bygget på gravitasjonsbaserte strukturer (GBS) av betong. Virksomheten vil 

være begrenset til Russland.  

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 berørte parter 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 167 av 25.5.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8497 – 

SIBUR/TechnipFMC/Linde, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8503 – Goldman Sachs / Eurazeo / Dominion Web Solutions) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 12. mai 2017 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 Eurazeo SA (”Eurazeo”, Frankrike) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

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

Dominion Web Solutions, LLC (”DWS”, USA).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Goldman Sachs: global investeringsbank, verdipapir- og investeringsforvaltningstjenester. 

– Eurazeo: finansielle investeringer. 

– DWS: online markedsplasser og tilknyttede digitale markedsføringsløsninger i USA for salg av 

kjøretøy og utstyr. 

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 berørte parter 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 157 av 19.5.2015. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8503 – Goldman 

Sachs / Eurazeo / Dominion Web Solutions, per faks (+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-

MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8261 – Lanxess/Chemtura) 

Kommisjonen besluttet 31. mars 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8261. 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.8379 – SGID / Hellenic Republic / IPTO) 

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

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8379. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8384 – Carlyle / CITIC / McDonald’s / McDonald’s China) 

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

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8384. 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.8387 – AXA / Caisse des dépôts et consignations / Cible (II)) 

Kommisjonen besluttet 5. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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 32017M8387. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8388 – Ares / Baupost / Nova Eventis) 

Kommisjonen besluttet 12. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8388. 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.8410 – Zen-Noh / LDC / Amaggi / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8410. 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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8447 – EDF / CDC / Mitsubishi Corporation / NGM) 

Kommisjonen besluttet 17. mai 2017 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32017M8447. 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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Statsstøtte – Tyskland 

Statsstøtte SA.45852 (2017/N) – Capacity Reserve 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Kommisjonen har ved brev av 7. april 2017 underrettet Tyskland om at den har besluttet å innlede 

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

hensyn til ovennevnte tiltak. 

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

oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 159 av 19.5.2017, s. 6), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 2 296 12 42 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2017/EØS/32/17 

hhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.159.01.0006.01.ENG


24.5.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/15 

 

 

2
4

.5
.2

0
1
7

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

2
/1

5
 

Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte  

og referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. juni 2017 

(Kunngjort 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 133 av 27.4.2017, s. 2, og EØS-tillegget nr. 27 av 4.5.2017, s. 7. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.6.2017 – -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,44 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.6.2017 – -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 

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

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.6.2017 – -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 
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