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31.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/1 

 

EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

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

fra 1. oktober 2019 

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

Overvåkingsorganets retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i Overvåkingsorganets vedtak 

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

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

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

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

legges til marginer i henhold til retningslinjene for statsstøtte. 

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.10.2019 –  4,93 -0,66 1,72 

 

  

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

2019/EØS/87/01 



Nr. 87/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.10.2019 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9379 – Umicore / Cattierite Holdings Coöperatief) 

1. Kommisjonen mottok 18. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Umicore, S.A./N.V. (”Umicore”, Belgia) 

– Cattierite Holdings Coöperatief U.A. (”Cattierite”, Nederland), kontrollert av Koboltti Chemicals Holdings Limited 

(”KCHL”, Bermuda) Cattierite er et holdingforetak som eier og kontrollerer et annet holdingforetak, Carollite 

Holdings B.V. (Nederland), og Freeport Cobalt Oy (”FCO”, Finland) 

Umicore overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cattierite, inkludert 

FCOs koboltraffineri og nedstrøms produksjon av koboltmaterialer og utgangsstoffer til batterier. KCHL vil beholde den 

delen av FCOs virksomhet som ikke angår batterier, i tillegg til enkelte av virksomhetens batterirelaterte salgsaktiviteter. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Umicore: levering av katodematerialer for oppladbare litium-ion-batterier som brukes i bærbart elektronisk utstyr og 

el-kjøretøyer, samt levering av metallbindende pulver, superledere og koboltkjemikalier til en rekke andre 

bruksområder enn batterier. Umicore er et globalt konsern med virksomhet innen materialteknologi og -resirkulering. 

Virksomheten er organisert i tre foretaksgrupper: katalyse, energi & overflateteknologi og resirkulering 

– Cattierite: produserer koboltmaterialer og utgangsstoffer til batterier gjennom raffinering av innkjøpte råmaterialer av 

kobolt. Cattierite er et holdingforetak med virksomhet innen denne bransjen gjennom datterselskapet FCO. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 364 av 

29.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9379 – Umicore / Cattierite Holdings Coöperatief 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:  

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

Postadresse:  

European Commission 

Directorate-General for Competition  

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen). 

2019/EØS/87/02 

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


31.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/3 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning  

(Sak M.9421 – Triton/Corendon) 

1. Kommisjonen mottok 21. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Triton Group (”Triton”, Luxembourg) 

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

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Triton: investeringsfond som hovedsakelig investerer i mellomstore foretak med hovedkontor i Nord-Europa, fokus 

på virksomheter innen tre kjernevirksomheter: foretakstjenester, industri og forbruker/helse. Triton eier Sunweb, en 

europeisk nettbasert turoperatør med hovedkontor i Nederland som tilbyr pakketurer hovedsakelig til solfylte reisemål 

i Europa og Middelhavet. 

– Corendon: fritidsreiseleverandør med hovedkontor i Nederland som driver fritidsreisevirksomhet via sin egen nettside, 

sitt callsenter og gjennom tredjepartskanaler (reisebyråer og online). Corendon driver også et lite luftfartsselskap. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 364 av 

29.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9421 – Triton/Corendon 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

Postadresse:  

European Commission 

Directorate-General for Competition  

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA  

  

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

2019/EØS/87/03 

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


Nr. 87/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.10.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9463 – KKR / Axel Springer) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc (”KKR”, USA) 

– Axel Springer SE (”Axel Springer”, Tyskland) 

KKR overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele 

Axel Springer SE (”Axel Springer”), som indirekte er kontrollert alene av Friede Springer. Axel Springer er et media- og 

teknologiforetak som har virksomhet i mer enn 40 land, og som driver en rekke medieforetak (f.eks. konsernene BILD og 

WELT, Insider Inc. og Politico.eu) og annonseportaler (f.eks. StepStone, SeLoger og Immowelt). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR: investeringsforetak som leverer tjenester som aktivaforvaltning og kapitalmarkedsløsninger. 

– Axel Springer: publisering av aviser, magasiner og tidsskrifter, annen publiseringsvirksomhet, trykking av aviser, 

radio- og fjernsynsproduksjoner, nyhetsbyråvirksomhet og reklamevirksomhet.  

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 364 av 

29.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9463 – KKR / Axel Springer  

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2019/EØS/87/04 

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


31.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9548 – Apollo Capital Management / Covivio / Hilton Kilmainham) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Capital Management, L.P. (”Apollo”, USA) 

– Covivio, S.A. (”Covivio”, Frankrike) 

– Hilton Kilmainham Hotel (”Hilton Kilmainham”, Irland) 

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

nr. 4 over hele Hilton Kilmainham. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og en hotellforvaltningsavtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: investeringsfond som er forvaltet av foretak som er tilknyttet Apollo, investerer i foretak og i gjeld utstedt av 

foretak innen ulike forretningsområder over hele verden. Eksempler på investeringer omfatter blant annet foretak 

innen utdanning, forsikring, finansielle tjenester, belysning og fritidsvirksomhet. 

– Covivio: fransk eiendomsinvesteringskonsern med en forretningsportefølje som i hovedsak omfatter kontorer i tillegg 

til boligeiendommer og hoteller. Covivio eier i dag 466 hoteller i EØS-land (Frankrike, Tyskland, Det forente 

kongerike, Spania, Belgia, Nederland og Portugal), og forvalter sju av disse hotellene direkte.  

– Hilton Kilmainham: et firestjerners hotell i sentrum av Dublin med 120 rom, restaurant, bar og konferansefasiliteter. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 361 av 

25.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9548 – Apollo Capital Management / Covivio / Hilton Kilmainham 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2019/EØS/87/05 

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

(Sak M.9553 – Domo Investment Group / Solvay’s EEA EP and P&I Business) 

1. Kommisjonen mottok 21. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Domo Chemicals GmbH (”Domo Chemicals”, Tyskland), kontrollert av Domo Investment Group (”DIG”, Belgia) 

– avhendingsvirksomheten som oppsto i henhold til forpliktelser knyttet til Kommisjonens beslutning i sak M.8674 

BASF / Solvay's EP and P&I business (”avhendingsvirksomheten”), kontrollert av Solvay S.A. (”Solvay”, Belgia) 

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

avhendingsvirksomheten. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Domo Chemicals: er et vertikalt integrert foretak som tilbyr en portefølje av nylon 6 halvfabrikater, nylon 6 og 6,6 

industriplast, emballasjefilm, gjødselsprodukter samt distribusjon av petrokjemiske produkter. Domo Chemicals er 

leverandør til bilindustrien, næringsmiddelindustrien, legemiddelindustrien, landbruksindustrien, kjemikalieindustrien 

og elektronikkindustrien. 

– Avhendingsvirksomheten: hovedsakelig involvert i verdikjeden for nylon 6,6 og fokuserer på produksjon av nylon 6,6 

halvfabrikater, industriplast og fibre med høy ytelse. Virksomheten er også aktiv innen omsetningskjeden for nylon 6 

(nylon 6 BP og EP). 

3. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og aksjer. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 361 av 

25.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9553 – Domo Investment Group / Solvay’s EEA EP and P&I Business 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

2019/EØS/87/06 

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


31.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9568 – Marcegaglia Plates / Evraz Palini Bertoli) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Marcegaglia Plates S.p.A. (”Marcegaglia Plates”, Italia) Marcegalia Plates er et heleid datterselskap av Marcegaglia 

Group (Italia) 

– Evraz Palini & Bertoli S.r.l. (”Evraz Palini”, Italia) 

Marcegaglia Plates overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Evraz 

Palini. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Marcegaglia Plates: valsing av tunge kvartoplater. 

– Margegaglia Group: stålbehandling(2) 

– Evraz Palini: valsing av tunge kvartoplater. 

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(3). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 370 av 

31.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9568 – Marcegaglia Plates / Evraz Palini Bertoli 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) Marcegaglia Group er Europas største ikke-integrerte stålleverandør og behandler i hovedsak karbonstål, men også rustfritt stål, i sine 

valsemøller og stålsentre.  

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

2019/EØS/87/07 

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


Nr. 87/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.10.2019 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9570 – Bridgepoint/Latour/Primonial) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bridgepoint SAS (”Bridgepoint”, Frankrike), kontrollert av Atlantic Investments Holdings Limited (Det forente 

kongerike), morforetaket til Bridgepoint-konsernet. 

– Latour Capital Management SAS (”Latour”, Frankrike), kontrollert i fellesskap av Philippe Leoni og Cédric Bannel. 

– New Primonial Holding SAS (”Primonial”, Frankrike), i dag kontrollert av Bridgepoint. 

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

3 nr. 4 over Primonial. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: uavhengig privat egenkapitalforetak. 

– Latour: uavhengig privat egenkapitalforetak. 

– Primonial: aktiv i Frankrike hvor foretaket leverer tjenester knyttet til utvelgelse, utforming, forvaltning og 

rådgivning på området investeringsløsninger.  

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 361 av 

25.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9570 – Bridgepoint/Latour/Primonial 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

(Sak M.9588 – Shell Energy Retail / Hudson Energy Supply) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 22. oktober 2019 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Shell Energy Retail Limited (”SERL”, Storbritannia), som tilhører Shell Group, hvis ultimate morforetak er Royal 

Dutch Shell plc. 

– Hudson Energy Supply UK Limited (”Hudson Energy Supply” eller ”Målforetaket”, Storbritannia), kontrollert av 

Hudson Energy Holdings UK Limited, som tilhører Just Energy Group Inc. 

SERL overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hudson Energy Supply. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SERL: detaljhandel med gass og elektrisitet til husholdninger og foretakskunder i Det forente kongerike. 

– Hudson Energy Supply: detaljhandel med gass og elektrisitet til husholdninger og foretakskunder i Det forente 

kongerike. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 364 av 

29.10.2019. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9588 – Shell Energy Retail / Hudson Energy Supply 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger:  

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

Postadresse:  

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA  

  

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

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

(Sak M.9530 – UBS/Ares/Phoenix) 

Kommisjonen besluttet 16. september 2019 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 32019M9530. 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.9534 – CKA / Greene King) 

Kommisjonen besluttet 16. oktober 2019 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 32019M9534. 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. 

2019/EØS/87/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9575 – Renault/Mobivia/Exadis) 

Kommisjonen besluttet 17. oktober 2019 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 32019M9575. 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. 

2019/EØS/87/12 
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Kunngjøring fra den polske regjering i henhold til europaparlaments-  

og rådsdirektiv 94/22/EF om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å  

drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring om søknad om tillatelse til leting etter og kartlegging av  

olje- og naturgassforekomster og utvinning av olje og naturgass 

En søknad om tillatelse til leting etter og kartlegging av olje- og naturgassforekomster og utvinning av 

olje og naturgass i Września-området, konsesjonsblokk 208, er inngitt til konsesjonsmyndighetene. 

Området avgrenses av linjer mellom punktene med følgende koordinater i koordinatsystemet PL-1992: 

Nr. X [PL-1992] Y [PL-1992] 

1 515 930,240 398 083,120 

2 515 963,510 398 208,960 

3 515 376,160 432 138,190 

4 487 544,580 431 628,470 

5 488 133,210 397 506,680 

6 497 398,760 397 698,610 

Overflatearealet for den vertikale projeksjon av området er 950,19 km2. 

Administrativ plassering: 

Wielkopolskie-provinsen: 

Gniezno-distriktet, landkommunene Gniezno, Łubowo og Niechanowo, by-/landkommunene Czerniejewo 

og Witkowo og bykommunen Gniezno, 

Słupca-distriktet, landkommunene Orchowo, Słupca, Ostrowite, Powidz og Strzałkowo og bykommunen 

Słupca, 

Września-distriktet, landkommunen Kołaczkowo, by-/landkommunene Miłosław, Września og Nekla. 

Søknader om tillatelser skal inngis til det polske miljødepartementet senest kl. 12.00 sentraleuropeisk tid 

den siste dagen av 180-dagersperioden som starter dagen etter at denne meldingen ble kunngjort i Den 

europeiske unions tidende (EUT C 360 av 24.10.2019, s. 25). 

Søknader om tillatelse kan inngis av enheter som har fått utstedt en beslutning som bekrefter et positivt 

resultat etter kvalifiseringsundersøkelse, i samsvar med artikkel 49a.17 i lov om geologi og gruvedrift. 

For opplysninger om rettslig grunnlag, krav som må være oppfylt i søknadene om tillatelse og påkrevd 

dokumentasjon fra søkere, vurderingskriterier for søknadene og spesifisering av kriterienes vekting, 

minimumsgebyr for fastsettelse av utvinningsrettigheter og informasjon om tildeling av tillatelse, se EUT 

C 360 av 24.10.2019, s. 25. 

Søknadene sendes til følgende adresse:  

Ministerstwo Środowiska (Ministry of the Environment) 

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Geology and Geological Concessions Department) 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

POLEN  

2019/EØS/87/13 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0025.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.360.01.0025.01.ENG
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Informasjon kan fås ved henvendelse til:  

 Miljødepartementets nettsted: https://www.gov.pl/web/srodowisko 

 the Geology and Geological Concessions Department 

Ministry of the Environment 

ul. Wawelska 52/54 

PL-00-922 Warszawa 

POLEN 

Tlf.: + 48 225792449 

Faks: + 48 225792460 

E-post: dgk@mos.gov.pl  

mailto:dgk@mos.gov.pl
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Innbydelse til å sende inn forslag – EACEA/34/2019 

innenfor rammen av Erasmus+-programmet 

Hovedtiltak 3 – Støtte til politiske reformer 

Sosial integrasjon og felles verdier: bidrag innen områdene utdanning og opplæring 

Formål  

Denne innbydelsen til å sende inn forslag vil støtte overnasjonale samarbeidsprosjekter på områdene 

allmennutdanning, opplæring og voksenopplæring. Innbydelsen omfatter to deler, én for allmennutdanning 

og opplæring (del 1) og én for voksenopplæring (del 2).  

Hver søknad må omfatte ett allment mål og ett av de konkrete målene, som er oppført for seg for del 1 og 

del 2. Listene med allmenne og konkrete mål i denne innbydelsen er uttømmende, forslag som ikke 

inneholder disse målene, vil ikke bli tatt med i vurderingen.  

Kriterier for støtteberettigelse 

Berettigede søkere er offentlige og private organisasjoner som er aktive innen allmennutdanning, 

opplæring og voksenopplæring, eller andre sosioøkonomiske sektorer, eller organisasjoner med aktiviteter 

som spenner over flere fagområder (f. eks. kulturorganisasjoner, det sivile samfunnet, idrettsorganisasjoner, 

godkjenningssentre, handelskamre, bransjeorganisasjoner osv.).  

Dersom institusjoner for høyere utdanning er involvert, må de være tilknyttet Erasmus-charter for høyere 

utdanning (ECHE).  

Nasjonale kontorer eller andre strukturer og nettverk i Erasmus+-programmet, som mottar støttet fra 

Kommisjonen i samsvar med Erasmus+-programmets rettslige grunnlag, kan ikke delta. Juridiske 

personer som organiserer nasjonale Erasmus+-kontorer eller ovennevnte strukturer og nettverk, er 

imidlertid ansett som søkerberettiget.  

Søkere må være juridiske personer etablert i én av følgende programstater:  

– de 28 medlemsstatene i Den europeiske union(1) 

– EØS-EFTA-statene: Island, Liechtenstein og Norge 

– EUs kandidatstater: Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Tyrkia. 

Forslag fra søkere i en kandidatstat kan velges ut forutsatt at det innen tildeling er inngått avtaler som 

avklarer de nevnte statenes deltakelse i programmet. 

Særskilte krav til de ulike delene  

DEL 1:  

Minstekravet til sammensetning av partnerskap for denne delen er fire søkerberettigede organisasjoner fra 

fire ulike programstater. Dersom nettverk er involvert i prosjektet, må konsortiet bestå av minst to 

organisasjoner som ikke er medlemmer av nettverket/nettverkene, og konsortiet må representere minst 

fire søkerberettigede stater.  

  

(1) For britiske søkere: Vær oppmerksom på at kriteriene for støtteberettigelse må være oppfylt for hele 

tildelingsperioden. Dersom Det forente kongerike trer ut av EU i løpet av tildelingsperioden uten å ha inngått en 

avtale med EU som særskilt sikrer at britiske søkere fortsatt vil være støtteberettigede, vil disse enten ikke lenger 

motta EU-støtte (men kan fortsatt delta dersom det er mulig), eller bli pålagt å forlate prosjektet i henhold til 

artikkel II.17 bokstav a) i støtteavtalen.  

2019/EØS/87/14 



31.10.2019 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 87/15 

 3
1

.1
0

.2
0
1

9
 

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. 8

7
/1

5
 

DEL 2:  

Minstekravet til antall partnere for denne delen er fire søkerberettigede organisasjoner fra fire ulike 

programstater. Dersom én av de fire organisasjonene er et eksisterende overnasjonalt nettverk, må 

prosjektet omfatte minst to organisasjoner som ikke er medlemmer av nettverket.  

Støtteberettigede aktiviteter og prosjektets varighet  

Bare aktiviteter som organiseres i programstater (se over), vil bli vurdert som støtteberettiget. Eventuelle 

kostnader i forbindelse med aktiviteter gjennomført utenfor disse statene eller av organisasjoner som ikke 

er registrert i programstatene, er ikke støtteberettigede. Aktiviteter som involverer andre stater enn 

programstater, kan unntaksvis og etter vurdering fra sak til sak, vurderes som støtteberettigede, men de 

må da ha Forvaltningsorganets særskilte godkjenning på forhånd.  

Aktivitetene må starte enten 1. november eller 1. desember 2020 eller 15. januar 2021.  

Prosjektets varighet skal være 24 eller 36 måneder.  

For opplysninger om de konkrete målene for de to delene, støtteberettigelse, tildelingskriterier og 

budsjett, se hele kunngjøringen i EUT C 358 av 22.10.2019, s. 5. 

Frist og framgangsmåte for innsending av forslag 

Søknadsfrist: 25. februar 2020 – kl. 17.00 (lokal tid Brussel)  

Søkere oppfordres til å sette seg godt inn i all informasjon om innbydelsen til å sende inn forslag 

EACEA/34/2019 og om framgangsmåte for innsending av søknad og bes bruke de obligatoriske 

dokumentene som finnes på: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (referanse EACEA/34/2019) 

Søknad og vedlegg skal sendes inn elektronisk ved hjelp av det elektroniske søknadsskjemaet. 

E-postadresse: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.358.01.0005.01.ENG
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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