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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 25. juni 2020 

Sak nr. 85254 

Vedtak nr. 064/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Alle 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i skatteordningen for ansatteopsjoner i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Skatteloven § 5-14 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Støtte til små og svært små bedrifter 

Støttens form Skattefritak 

Budsjett NOK 370 millioner årlig (samlet budsjett for ordningen 

med endringer) 

Varighet 2020–2029 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EØS/63/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 26. juni 2020 

Sak nr. 85318 

Vedtak nr. 065/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hele Norges territorium 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i og forlengelse av tilskuddsordning for 

foretak med stort omsetningsfall i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for skader foretak er blitt påført som følge 

av covid-19-utbruddet, for å sikre sysselsetting og en 

raskere gjenreisning av økonomien etter krisen 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Anslått til NOK 30 milliarder 

Støtteandel 100 % 

Varighet Den forlengede ordningen gjelder for tap som er lidd fra 

1. mars 2020 til 31. august 2020. 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av petroleum 

og produksjon, overføring, distribusjon av og handel 

med kraft, samt finansinstitusjoner, private barnehager 

og luftfartsselskaper 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Skatteetaten 

Postboks 9200 Grønland 

NO-0134 Oslo 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EØS/63/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 26. juni 2020 

Sak nr. 85291 

Vedtak nr. 066/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Forlengelse til 2021 av ordningen for produksjons-

tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 

Rettslig grunnlag Forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd 

til nyhets- og aktualitetsmedier 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Mediemangfold 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 370 millioner 

Varighet 1.1.2021–31.12.2021 

Økonomiske sektorer Media 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Medietilsynet 

Nygata 4 

NO-1607 Fredrikstad 

Norge 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EØS/63/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9695 – LVMH/Tiffany) 

1.  Kommisjonen mottok 21. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (Frankrike) 

– Tiffany & Co. (USA) 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) over hele Tiffany & Co. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE: aktivt over hele verden innen produksjon og levering av luksusvarer 

gjennom en portefølje av 75 merker innen følgende områder: i) vin og brennevin, ii) moteartikler og skinnvarer, iii) 

parfyme og kosmetikk, iv) klokker og smykker og v) selektiv detaljhandel. 

– Tiffany & Co.: aktivt over hele verden innen utforming, produksjon og distribusjon av luksussmykker og tilknyttede 

produkter. 

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 321 av 

29.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9695 – LVMH/Tiffany 

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”). 

2020/EØS/63/04 

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

(Sak M.9917 – Liberty/Ascoval/Hayange) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Liberty House Group PTE Ltd. (”Liberty”, Singapore), som tilhører konsernet Liberty Group  

– France Rail Industry (”FRI”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av Greybull 

– Ascoval Saint-Saulve (”Ascoval”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av Greybull 

Liberty overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele FRI og Ascoval. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Liberty er en del av Liberty-konsernet, et internasjonalt metall- og industrikonsern som er spesialisert innen råvarer, 

metallgjenvinning og produksjon av stål, aluminium og maskin- og verkstedprodukter. 

– FRI driver stålfabrikken Hayange i Frankrike. Hayange produserer skinner, en type helfabrikat av stål.  

– Ascoval er en fabrikk i Frankrike som produserer halvfabrikater av stål. 

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 321 av 

29.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9917 – Liberty/Ascoval/Hayange 

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. 

2020/EØS/63/05 

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

(Sak M.9929 – EDP/Viesgo) 

1.  Kommisjonen mottok 23. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Energias de Portugal S.A. (”EDP”, Portugal) 

– Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. (”Viesgo”, Spania) 

EDP overtar alene indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Viesgo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EDP er et vertikalt integrert energiforetak som er Portugals største produsent, distributør og leverandør av elektrisitet 

og har betydelig virksomhet i elektrisitetssektoren i Spania. EDP driver virksomhet i 19 land på fire kontinenter, i 

første rekke Portugal, Spania, Brasil og USA, og er aktivt i hele verdikjeden for elektrisitet og i gassmarkedene. 

– Viesgos hovedvirksomhet er innen produksjon av elektrisk kraft fra fornybare kilder i Spania og Portugal og 

distribusjon av elektrisk kraft i Spania. Viesgo er i dag kontrollert i siste instans av Macquarie Infrastructure and Real 

Assets Europe Ltd. (”MIRAEL”, 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.  

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 321 av 

29.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9929 – EDP/Viesgo 

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”). 

2020/EØS/63/06 

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

(Sak M.9937 – BC Partners / Sofima / IMA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alva S.p.A., Amca S.r.l., Ipercubo S.r.l., Lefa S.r.l., Mefa S.r.l., 4emme S.r.l., P.M. Investments S.r.l., Cofiva S.A. og 

Fariniundici S.p.A. (samlet kalt ”Sofima Holdings”, Italia) 

– BC Partners LLP (”BC Partners”, Det forente kongerike) 

– Industria Macchine Automatiche S.p.A. (”IMA”, Italia), kontrollert av Sofima Holdings 

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

over hele IMA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sofima Holdings: holdingvirksomhet knyttet til IMA, virksomhet innen fast eiendom og ikke-kontrollerende 

eierinteresser i foretak for investeringsformål. 

– BC Partners: aktiv eierkapital-foretak som tilbyr investeringsrådgivningstjenester. 

– IMA: utvikling og produksjon av maskiner og utstyr for automatisert emballering av varer. 

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 319 av 

28.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9937 – BC Partners / Sofima / IMA 

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. 

2020/EØS/63/07 

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

(Sak M.9941 – Private Theory Luxco / ARC Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Private Theory Luxco Sàrl (”Private Theory Luxco”, Luxembourg), kontrollert av Richard Cashin (en amerikansk 

statsborger) 

– ARC Holdings SAS (”ARC Holdings”, Frankrike), morforetaket i ARC Group 

Private Theory Luxco overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ARC 

Holdings. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Private Theory Luxco: aktivt innen kjøp og forvaltning av aksjer i andre foretak. Private Theory Luxco kontrollerer 

også ADI, et foretak som er utskilt fra ARC Group, og som er aktivt innen distribusjon av glassvarer, serviser og 

kjøkkenutstyr i Spania og Portugal. 

– ARC Group: aktivt innen produksjon og distribusjon av dekketøy, særlig glassvarer, serviser og kjøkkenutstyr.  

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 325 av 

2.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9941 – Private Theory Luxco / ARC Group 

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. 

2020/EØS/63/08 

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

(Sak M.9946 – MSI/Altice/Lightpath) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Morgan Stanley Infrastructure Inc. (”MSI”, USA) 

– Altice USA, Inc. (”Altice”, USA) 

– Lightpath Holdings, LLC (”Lightpath”, USA) 

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

over hele Lightpath. Lightpath er i dag kontrollert alene av Altice.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MSI er et indirekte heleid datterfortak av Morgan Stanley. Morgan Stanley leverer et bredt spekter av finansielle 

tjenester som investeringsbank-, verdipapir-, formuesforvaltnings- og investeringsforvaltningstjenester.  

– Altice leverer bredbånds-, video-, mobil- og reklametjenester, tjenester knyttet til rettighetsbeskyttet innhold samt 

lokale, nasjonale og internasjonale nyheter og forretningsnyheter til mer enn 4,9 millioner privat- og bedriftskunder i 

21 delstater i USA. 

– Lightpath leverer avanserte fiber-, Ethernet-, datatransport-, internettilgangs- og telefonitjenester, herunder SIP-

trunking, samt IP-baserte virtuelle private nettverk, administrerte tjenester og VoIP-tjenester til bedriftsmarkedet i 

byregionen New York 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 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 321 av 

29.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9946 – MSI/Altice/Lightpath 

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. 

2020/EØS/63/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9957 – Advent International / Otto / Hermes Parcelnet / Hermes Germany) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA) 

– Otto GmbH & Co KG (”Otto”, Tyskland) 

– Hermes Parcelnet Limited (”Hermes UK”, Det forente kongerike), som tilhører Otto-konsernet 

– Hermes Germany GmbH (”Hermes Germany”, Tyskland), som tilhører Otto-konsernet  

Advent overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hermes UK. Advent 

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

Hermes Germany. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: aktiv eierkapital-foretak med fokus på overtakelse av aksjeposter og forvaltning av investeringsfond innen en 

rekke sektorer, blant annet forretningstjenester og finansielle tjenester, industrivarer og -tjenester, detaljhandel, 

merkevarer, fritidstjenester, media, telekommunikasjon, informasjonsteknologi, helsetjenester og legemidler. 

Porteføljeforetakene har virksomhet over hele verden, inklusive USA, Europa, Asia og Sør-Amerika. 

– Otto: holdingforetaket til diverse foretak som inngår i Otto-konsernet. Aktivt globalt innen detaljhandel og 

detaljhandelrelaterte tjenester. 

– Hermes UK: drift av hente- og bringetjenester (dvs. budtjenester) via flere kanaler i Det forente kongerike. 

– Hermes Germany: drift av hente- og bringetjenester (dvs. budtjenester) via flere kanaler 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 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 325 av 

2.10.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9957 – Advent International / Otto / Hermes Parcelnet / Hermes Germany 

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. 

2020/EØS/63/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9959 – Advent/Aareal/Aareon) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent International”, USA) 

– Aareal Bank AG (”Aareal Bank”, Tyskland) 

– Aareon AG (”Aareon”, Tyskland), kontrollert av Aareal Bank 

Advent International og Aareal Bank overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Aareon. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent International: investering i aktiv eierkapital innen en rekke sektorer, herunder industri, detaljhandel, media, 

kommunikasjon, informasjonsteknologi, internett, helsetjenester og legemidler. 

– Aareal Bank: leverandør av finansiering, programvareprodukter og digitale løsninger til eiendomsbransjen og relaterte 

bransjer. 

– Aareon: leverandør av programvareløsninger og tilknyttede tjenester (rådgivning, opplæring og datasentertjenester) til 

boligbyggelag. 

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 319 av 

28.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9959 – Advent/Aareal/Aareon 

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. 

2020/EØS/63/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9963 – Iliad S.A. / Play Communications S.A.) 

1. Kommisjonen mottok 21. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Iliad S.A. (”Iliad”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av den franske statsborgeren Xavier Niel 

– Play Communications S.A. (”Play Communications”, Luxembourg) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21. september 2020. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Iliad: leverandør av fast- og mobilnettbaserte kommunikasjonstjenester, fast bredbånd og TV-tjenester i Frankrike og 

mobilnettbaserte kommunikasjonstjenester i Italia. Andre foretak kontrollert av Xavier Niel driver virksomhet  

særlig innen følgende sektorer: telekommunikasjon, media, teknologi, oppstartsvirksomhet og eiendom. Innen 

telekommunikasjonssektoren har Xavier Niels foretak virksomhet hovedsakelig i Irland, Malta og Kypros. 

– Play Communications: holdingforetaket til P4, som har hovedkontor i Polen og primært leverer mobil- og 

fasttelefonitjenester og fast bredbånd til sluttkunder i Polen. 

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 319 av 

28.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9963 – Iliad S.A. / Play Communications S.A. 

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”). 

2020/EØS/63/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9965 – ECP ControlCo / First Sentier Investors / Terra-Gen Power Holdings II) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 21. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ECP ControlCo, LLC (”ECP”, USA) 

– First Sentier Investors (US) Infrastructure GP LLC (”FSI”, USA), kontrollert av Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 

(”MUFG”, Japan) 

– Terra-Gen Power Holdings II, LLC (”TG”, USA), i dag kontrollert alene av ECP  

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

over TG. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ECP: investering i aktiv eierkapital, med fokus på eksisterende og nybygde energiinfrastrukturprosjekter i Nord-

Amerika.  

– FSI: kapitalforvaltning på vegne av kunder som institusjonelle investorer, pensjonsfond, engrosdistributører og 

plattformer samt finansielle rådgivere og deres kunder. 

– TG: eierskap, drift og utvikling av aktiva innen fornybar og ren energi. 

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 321 av 

29.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9965 – ECP ControlCo / First Sentier Investors / Terra-Gen Power Holdings II 

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. 

2020/EØS/63/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9966 – EQT/Colisée) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. september 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg), som fondsforvalter for og på vegne av investeringsfondet 

EQT Infrastructure V 

– Financière Colisée S.A.S. (”Colisée”, Frankrike), kontrollert av Indigo International S.à.r.l., som er et holdingforetak 

kontrollert av fond forvaltet av IK Investment Partners 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: investering i infrastruktur og infrastrukturrelaterte aktiva og virksomheter, hovedsakelig i Europa og Nord-

Amerika. EQT-fondsgruppen investerer i en rekke ulike bransjer og sektorer. 

– Colisée: aktivt innen eldreomsorg, pleiehjem og serviceleiligheter samt hjemmepleie- og rehabiliteringstjenester. 

Colisée har virksomhet i Frankrike, Belgia, Spania, Italia og Kina. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 322 av 

30.9.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9966 – EQT/Colisée 

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. 

2020/EØS/63/14 
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Innledning av behandling 

(Sak M.9820 – Danfoss / Eaton Hydraulics) 

Kommisjonen besluttet 21. september 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde 

fastslått at den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med 

det felles marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den 

meldte foretakssammenslutningen og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er 

hjemlet i artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretaks-

sammenslutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 317 av 25.9.2020, s. 4. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9820 – Danfoss / Eaton Hydraulics, per faks  

(+32 229 64301), 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”). 

2020/EØS/63/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.317.01.0004.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9623 – AMG/Shell/JV) 

Kommisjonen besluttet 17. mars 2020 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 32020M9623. 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.9876 – TA Associates / Francisco Partners / Edifecs) 

Kommisjonen besluttet 10. september 2020 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 32020M9876. 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. 

2020/EØS/63/16
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa) 

Kommisjonen besluttet 18. september 2020 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 32020M9879. 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.9900 – ZF China / Wolong / Wolong ZF Automotive Electric Motors JV) 

Kommisjonen besluttet 21. september 2020 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 32020M9900. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9931 – Stirling Square Capital Partners / TA Associates / DOCU Nordic Group) 

Kommisjonen besluttet 14. september 2020 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 32020M9931. 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.9942 – Partners Group / Bridgepoint / Rovensa) 

Kommisjonen besluttet 21. september 2020 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 32020M9942. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Sammendrag av Europakommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutning er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer Ytterligere 

opplysninger 

Strontiumkromat 

EF-nr. 232-142-6, 

CAS-nr. 7789-06-2 

K(2020) 6231 17. september 

2020 

REACH/20/12/0 

REACH/20/12/1 

REACH/20/12/2 

EUT C 316 av 

24.9.2020, s. 3 

Beslutningen finnes på Europakommisjonens nettsted: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/ 

reach/about/index_en.htm 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 
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