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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8468 – Norgesgruppen/Axfood/Eurocash) 

1. Kommisjonen mottok 10. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Norgesgruppen ASA 

(”Norgesgruppen”, Norge) og Axfood AB (”Axfood”, Sverige) ved kjøp av aksjer i fellesskap 

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

Food AB (”Eurocash”, Sverige). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Norgesgruppen: innkjøp av næringsmidler, engrossalg og detaljhandelsdistribusjon i Norge. 

– Axfood: innkjøp av næringsmidler, engrossalg og detaljhandelsdistribusjon i Sverige. 

– Eurocash: detaljhandelsdistribusjon til åtte supermarkeder i Sverige i nærheten av den norske 

grensen hovedsakelig rettet mot norske kunder som krysser grensen for å handle dagligvarer til 

en lavere pris. 

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 232 av 18.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8468 – 

Norgesgruppen/Axfood/Eurocash, 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/44/01 

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


Nr. 44/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.7.2017 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.8543 – Ardian / APG / PGGM / LBC Tank Terminals) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 11. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Ardian (Frankrike) og APG 

Infrastructure Pool 2011, forvaltet av APG Asset Management N.V. (”APG”, Nederland) og to 

enheter som er en del av pensjonskapitalforvaltningsvirksomheten til PGGM N.V. (”PGGM”, 

Nederland), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket LBC Tank Terminals Group Holding Netherland 

Coöperatief (”LBC Tank Terminals”, Belgia).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ardian: investeringer i foretak involvert i et bredt spekter av forretningsvirksomhet over hele 

verden. Eksempler på aktuelle investeringer omfatter virksomheter aktive innen helsetjenester, 

infrastruktur, energi, forbruksvarer og sektorer for ny teknologi. 

– APG: leverer tjenester som overordnet rådgivning, kapitalforvaltning, pensjonsadministrasjon, 

kommunikasjon for pensjon og arbeidsgivertjenester. Disse aktivitetene utføres på vegne av 

kollektive pensjonsordninger og arbeidsgivere innen utdanning, offentlig sektor, byggebransjen, 

rengjørings- og vindusvaskerforetak, boligforetak og energi- og forsyningsforetak samt foretak 

med sosial eller vernet ansettelsespolitikk. 

– PGGM: leverer tjenester innen forvaltning av pensjonsfond, helhetlig kapitalforvaltning, 

ledelsesstøtte og politisk rådgivning til en rekke pensjonsfond, tilknyttede arbeidsgivere og 

arbeidstakere. 

– LBC Tank Terminals: driver midtstrøms og nedstrøms lagerterminaler for flytende materiale 

som kjemikalier, olje og raffinerte petroleumsprodukter. Foretaket eier og driver i dag et globalt 

nettverk av terminaler med en samlet lagringskapasitet på to millioner kubikkmeter. 

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 232 av 18.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8543 – Ardian / APG / 

PGGM / LBC Tank Terminals, 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/44/02 

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

(Sak M.8551 – Advent International / Færch Plast Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 10. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Advent International (USA) 

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

hele foretaket Færch Plast Group A/S (Danmark).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent International: investering av privat egenkapital. 

– Færch Plast Group A/S: produksjon av plastbrett til pakking av næringsmidler. 

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 233 av 19.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8551 – Advent 

International / Færch Plast Group, 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/44/03 

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

(Sak M. 8553 – Banco Santander / Banco Popular Group) 

1. Kommisjonen mottok 14. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Banco Santander, S.A. 

(”Santander”, Spania) ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Banco Popular Español S.A. (”BPE”, Spania).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Santander: aktiv innen bankvirksomhet, finans- og forsikringsvirksomhet. Santander er 

morselskapet i et internasjonalt konsern av bank- og finansforetak med virksomhet 

hovedsakelig i Spania og andre europeiske land som Portugal og Det forente kongerike samt i 

Latin-Amerika og USA.  

– BPE: morselskapet i BPE-konsernet som omfatter følgende finansielle enheter: Banco Pastor, 

BPE Banca Privada, TotalBank og Banco BPE Portugal. BPE har også eierinteresser i 

Targobank og WiZink. BPE leverer bank- og forsikringstjenester i både Spania og Portugal. 

BPE er registrert på børsen i Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia. 

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 234 av 20.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8553 – Santander / 

Banco Popular, 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/44/04 

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

(Sak M.8558 – DB/PSPIB/TIAA/Vantage) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 7. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Digital Bridge Holdings, 

LLC (”DB”, USA), Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada), og Teachers 

Insurance and Annuity Association of America (”TIAA”, USA) ved utveksling av aksjer i fellesskap 

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

Data Centers Holding Company (”Vantage”, USA). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DB: eierinteresser i kommunikasjonsnettforetak.  

– PSPIB: forvalter pensjonsinvesteringer og pensjonsplaner til Canadas føderale offentlige sektor, 

Canadas væpnede styrker samt Canadas ridende politi og reservestyrke. Det forvalter en variert 

portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning samt 

investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– TIAA: leverer investeringsprodukter og -tjenester til ansatte innen akademia, forskning, medisin 

og kultur i USA. 

– Vantage: eier og driver fem fullt utleide datasentre på to campuser i i) Santa Clara, California 

og ii) Quincy, Washington, USA, med en samlet kapasitet på cirka 56 MW. 

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 230 av 15.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8558 – 

DB/PSPIB/TIAA/Vantage, 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/44/05 

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

(Sak M.8560 – HAPM/Magna/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 10. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Hubei Aviation Precision 

Machinery Technology Co., Ltd. (”HAPM”, Kina), i siste instans kontrollert av Aviation Industry 

Corporation of China, Beijing (”AVIC”, Kina), og Magna International Inc. (”Magna”, Canada’) ved 

kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak i fellesskap overtar kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 4 over foretaket Hubei HAPM MAGNA Seating Systems Co., 

Ltd., (”JV”, Kina).  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HAPM: levering av setemekanismer og strukturkomponenter. 

– Magna: levering av en bredt spekter av kjøretøyskomponenter, herunder karosseri, chassis, 

utvendige deler, seter, framdriftssystem, aktiv kjørerassistanse, sikt- lukke- og taksystemer samt 

komplett kjøretøysutforming og kontraktsproduksjon. 

– JV: vil være aktivt innen produksjon og salg av komponenter til bilseter for personbiler og lette 

nyttekjøretøyer (setestrukturer og setemekanismer) for det kinesiske markedet. JV vil være 

aktiv utelukkende i Kina og kan utvide virksomheten til andre asiatiske land i framtiden. 

Partene ser ikke for seg en utvidelse av JVs virksomhet i EØS-området. 

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 230 av 15.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8560 – 

HAPM/Magna/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/44/06 

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

(Sak M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 13. juli 2017 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretakene Ontario Teachers' Pension 

Plan Board (”OTPP”, Canada), Alberta Investment Management Corporation (”AIMCo”, Canada), 

Borealis European Holdings (”Borealis”, Nederland), og Kuwait Investment Authority (”KIA”, 

Kuwait) ved å endre aksjonæravtalen som gjelder London City Airport i fellesskap overtar kontroll i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over London City Airport (”LCY”, Det 

forente kongerike). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OTPP: forvaltning av pensjonsgoder og investering av pensjonsordningenes midler på vegne av 

rundt 318 000 yrkesaktive og pensjonerte lærere i den kanadiske provinsen Ontario. 

– AIMCo: institusjonell inversteringsforvalter. 

– Borealis: eksklusiv infrastrukturforvalter for Ontario Municipal Employees Retirement System 

Administration Corporation (OMERS) og eid av OMERS som forvalter en bred portefølje av 

aksjer og obligasjoner samt eiendom, infrastruktur og privat egenkapital for over 470 000 

medlemmer og pensjonister på vegne av rundt 1000 arbeidsgivere i Ontario i Canada. 

– KIA: global investor med investeringer i de viktigste geografiske områder og aktivaklasser, 

herunder fast avkastning, finans, privat egenkapital og eiendom. 

– LCY: kommersiell lufthavn i London. 

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 234 av 20.7.2017. Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.8575 – 

OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY, 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/44/07 

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

(Sak M.8341 – Lone Star Fund / Xella International) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32017M8341. 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.8484 – Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV) 

Kommisjonen besluttet 6. 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. 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 32017M8484. 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. 

2017/EØS/44/08 

2017/EØS/44/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8487 – Lone Star / Nani Holdings / Novo Banco) 

Kommisjonen besluttet 7. 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. 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 32017M8487. 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.8495 – Cummins / Eaton Corporation / Eaton JV business) 

Kommisjonen besluttet 4. 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. 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 32017M8495. 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. 

2017/EØS/44/10 

2017/EØS/44/11 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8508 – Engie/CDC/SolaireCorsica 1-2-3) 

Kommisjonen besluttet 4. 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. 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 32017M8508. 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.8526 – CPPIB / BTPS / Milton Park) 

Kommisjonen besluttet 7. 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. 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 32017M8526. 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. 

2017/EØS/44/12 

2017/EØS/44/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8532 – Blackstone Group / Sponda) 

Kommisjonen besluttet 10. 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. 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 32017M8532. 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.8535 – Itochu / Toppan printing / Thung Hua Sinn / TPN Food Packaging) 

Kommisjonen besluttet 7. 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. 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 32017M8535. 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. 

2017/EØS/44/14 

2017/EØS/44/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8550 – USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas) 

Kommisjonen besluttet 13. 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. 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 32017M8550. 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. 

2017/EØS/44/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  

referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. august 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 154 av 17.5.2017, s. 27, og EØS-tillegget nr. 32 av 24.5.2017, 

s. 15. 

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 31.7.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.8.2017 – -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

 

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 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.8.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

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 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.8.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,78 

 

2017/EØS/44/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:154:TOC
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørte flyruter Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Alghero–Milano Linate og omvendt 

Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Olbia–Milano Linate og omvendt 

Ny ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

9. november 2017 

For henvendelser om teksten til og informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9.5.2017, s. 4 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Tlf.: +39 0641583681/3683 

E-post: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it 

Nettside: http://www.mit.gov.it 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2017/EØS/44/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
segreteria_dgata@pec.mit.gov.it
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments-  

og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  

Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med plikt til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens nye gyldighetsperiode En periode på fire år fra 9. november 2017 

Frist for innsending av anbud 9. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i forbindelse 

med anbudet og forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9. mai 2017. 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Alghero–Milano Linate og omvendt 

Avtalens nye gyldighetsperiode En periode på fire år fra 9. november 2017 

Frist for innsending av anbud 9. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9. mai 2017. 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens nye gyldighetsperiode En periode på fire år fra 9. november 2017 

Frist for innsending av anbud 9. juli 2017 

2017/EØS/44/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
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For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9. mai 2017. 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Cagliari–Milano Linate og omvendt 

Avtalens nye gyldighetsperiode En periode på fire år fra 9. november 2017 

Frist for innsending av anbud 9. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9. mai 2017. 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Roma Fiumicino og omvendt 

Avtalens nye gyldighetsperiode En periode på fire år fra 9. november 2017 

Frist for innsending av anbud 9. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9. mai 2017. 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it


20.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 44/17 

 2
0

.7
.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. 4

4
/1

7
 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Medlemsstat Italia 

Berørt flyrute Olbia–Milano Linate og omvendt 

Avtalens nye gyldighetsperiode En periode på fire år fra 9. november 2017 

Frist for innsending av anbud 9. juli 2017 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste: 

Referansedokument:  

EUT C 145 av 9. mai 2017. 

For ytterligere opplysninger: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato dei trasporti 

Direzione Generale dei Trasporti 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 

continuità territoriale 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Tlf.: +39 0706067331 

Faks: +39 0706067309 

Nettside: http://www.regione.sardegna.it 

E-post: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

 

trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it

	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8468 – Norgesgruppen/Axfood/Eurocash)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8543 – Ardian / APG / PGGM / LBC Tank Terminals) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8551 – Advent International / Færch Plast Group) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M. 8553 – Banco Santander / Banco Popular Group)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8558 – DB/PSPIB/TIAA/Vantage) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8560 – HAPM/Magna/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8341 – Lone Star Fund / Xella International)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8484 – Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8487 – Lone Star / Nani Holdings / Novo Banco)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8495 – Cummins / Eaton Corporation / Eaton JV business)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8508 – Engie/CDC/SolaireCorsica 1-2-3)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8526 – CPPIB / BTPS / Milton Park)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8532 – Blackstone Group / Sponda)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8535 – Itochu / Toppan printing / Thung Hua Sinn / TPN Food Packaging)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.8550 – USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas)
	Kommisjonsmelding om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av statsstøtte og  referanse-/kalkulasjonsrenter for 28 medlemsstater gjeldende fra 1. august 2017
	Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet Innføring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging
	Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments-  og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i  Fellesskapet Anbudsinnbydelse i forbindelse med plikt til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging



