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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 26. august 2020 

Sak nr. 85190 

Vedtak nr. 101/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjon til Icelandair for skader påført som følge 

av covid-19-utbruddet 

Rettslig grunnlag Tilleggslov om budsjett 

Vilkårene for den statlige garantien vil bli fastsatt i en 

avtale mellom statskassen og Icelandair.  

Type tiltak Ekstraordinær støtte 

Formål Kompensere Icelandair for skader påført som følge av 

kanselleringer eller ruteendringer som skyldes 

reisebegrensninger innført av Island og andre land i 

forbindelse med covid-19-utbruddet 

Støttens form Statsgaranti 

Budsjett USD 108 millioner 

Støtteandel 100 % 

Varighet September 2020 til september 2025 

Økonomiske sektorer Luftfart 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Finance and Economic Affairs 

Arnarhvoli við Lindargötu 

IS-101 Reykjavík, Island 

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/79/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Offentlige fridager i 2020: EØS-EFTA-statene og EØS-institusjonene 

 
Island Liechtenstein Norge 

EFTAs 

overvåkingsorgan 

EFTA-

domstolen 

Onsdag 1. januar X X X X X 

Torsdag 2. januar  
 

X 
 

X X 

Fredag 3. januar    X  

Mandag 6. januar  X    

Mandag 24. februar     X 

Tirsdag 25. februar  X    

Torsdag 19. mars  X    

Torsdag 9. april  X 
 

X X X 

Fredag 10. april  X X X X X 

Mandag 13. april X X X X X 

Torsdag 23. april X     

Fredag 1. mai  X X X X X 

Mandag 11. mai     X 

Torsdag 21. mai X X X X X 

Fredag 22. mai    X X 

Mandag 1. juni  X X X X X 

Torsdag 11. juni  X    

Onsdag 17. juni X     

Tirsdag 23. juni     X 

Mandag 3. august X 
  

  

Mandag 31. august     X 

Tirsdag 8. september  X    

Mandag 2. november  
   

X X 

Tirsdag 8. desember  X    

Mandag 21. desember    X  

Tirsdag 22. desember    X  

Onsdag 23. desember    X  

Torsdag 24. desember X X  X X 

Fredag 25. desember X X X X X 

Mandag 28. desember     X X 

Tirsdag 29. desember    X X 

Onsdag 30. desember    X X 

Torsdag 31. desember X X 
 

X X 

**Offentlige fridager som faller på en lørdag eller søndag, er ikke oppført. 

2020/EØS/79/02 
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Offentlige fridager i 2021: EØS-EFTA-statene og EØS-institusjonene 

 
Island Liechtenstein Norge 

EFTAs 

overvåkingsorgan 

EFTA-

domstolen 

Fredag 1. januar X X X X X  

Mandag 4. januar    X  

Tirsdag 5. januar    X  

Onsdag 6. januar  X  X  

Torsdag 7. januar    X  

Fredag 8. januar    X  

Tirsdag 2. februar  X    

Mandag 15. februar      X 

Tirsdag 16. februar  X    

Fredag 19. mars  X    

Torsdag 1. april  X 
 

X X X  

Fredag 2. april  X X X X X  

Mandag 5. april X X X X X  

Torsdag 22. april X      

Torsdag 13. mai X X X  X X 

Fredag 14. mai    X X 

Mandag 17. mai   X   

Mandag 24. mai  X X X X X  

Torsdag 3. juni 
 

X  
 

  

Mandag 17. juni X      

Onsdag 23. juni     X 

Mandag 2. august X 
  

  

Mandag 30. august     X 

Onsdag 8. september  X    

Mandag 1. november  
 

X 
 

X X 

Tirsdag 2. november     X 

Onsdag 8. desember  X    

Fredag 24. desember X X  X X 

Mandag 27. desember    X X 

Tirsdag 28. desember    X X 

Onsdag 29. desember    X X 

Torsdag 30. desember    X X 

Fredag 31. desember X X 
 

X X 

**Offentlige fridager som faller på en lørdag eller søndag, er ikke oppført. 

2020/EØS/79/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9848 – CMI / Rockaway / Mr MC / Gjirafa Tech) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Czech Media Invest a.s. (”CMI”, Tsjekkia) 

– Rockaway Capital SE (”Rockaway”, Tsjekkia) 

– Gjirafa, Inc. (”Gjirafa”, USA), som i dag er kontrollert av Rockaway og Mergim Cahani (”Mr MC”) 

– Gjirafa Tech (Tsjekkia) 

CMI, Rockaway og Mr MC overtar, gjennom Gjirafa, felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Gjirafa Tech. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:  

– CMI er det overordnede morforetaket i et privat investeringskonsern som fokuserer på overtakelse og forvaltning av 

medieforetak i Sentral- og Vest-Europa. 

– Rockaway er morforetaket i et konsern som hovedsakelig er aktivt innen e-handel, nettreisebyråvirksomhet, media, 

forlagsvirksomhet og risikokapital. 

– Gjirafa driver en albanskspråklig søkemotor, en plattform for video-/nyhetstsinnhold, en plattform for 

nettmarkedsføring og en e-handelsplattform, nesten utelukkende i Albania, Kosovo og Nord-Makedonia. 

– Gjirafa Tech vil ha virksomhet innen salg av programvarepakker og andre relaterte løsninger basert på SaaS 

(”Software as a Service”), hovedsakelig fokusert på Tsjekkia. 

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 412 av 

30.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9848 – CMI / Rockaway / Mr MC / Gjirafa Tech  

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/79/04 

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

(Sak M.9977 – EPGC/Metro) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP Global Commerce a.s. (”EPGC”, Tsjekkia), kontrollert av Daniel Křetínský (Tsjekkia) 

– Metro AG (”Metro”, Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 13. september 2020. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPGC: et oppkjøpsinstrument som i dag har en ikke-kontrollerende eierinteresse i Metro. EPGC er kontrollert av 

Daniel Křetínský, som har eierinteresser i foretak med virksomhet innen energi-, forsynings-, medie- og  

e-handelssektorene. 

– Metro: aktivt innen engrossalg av dagligvarer. 

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 417 av 

2.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9977 – EPGC/Metro 

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/79/05 

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

(Sak M.9981 – Bain Capital / Ahlstrom-Munksjö) 

1.  Kommisjonen mottok 25. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors L.L.C. (”Bain Capital”, USA) 

– Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Ahlstrom-Munksjö”, Finland) 

Bain Capital overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Ahlstrom-

Munksjö. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: aktiv eierkapital-foretak som investerer i foretak innen en rekke bransjer, herunder 

informasjonsteknologi, helse, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finanstjenester og industri/produksjon. 

– Ahlstrom-Munksjö: global produsent og leverandør av fiberbaserte materialer, herunder filtermaterialer, dekkpapir til 

selvklebende produkter, materialer til behandling av næringsmidler og drikkevarer, dekorpapir, bæremateriale til 

slipeprodukter og tape, elektroteknisk papir, glassfibermaterialer, medisinske fibermaterialer og løsninger for 

diagnostisering samt en rekke typer spesialpapir til industrielle og forbrukerrettede sluttanvendelser. 

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 417 av 

2.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9981 – Bain Capital / Ahlstrom-Munksjö 

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/79/06 

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

(Sak M.9993 – Allianz/Noble) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allianz SE (”Allianz”, Tyskland), som tilhører Allianz Group (Tyskland) 

– Noble plc (”Noble”, Det forente kongerike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz: leverandør av finansielle tjenester, hovedsakelig knyttet til livs- og skadeforsikring og kapitalforvaltning. 

– Noble: leverandør av boretjenester til den internasjonale olje- og gassindustrien, med en global flåte av flyttbare 

boreplattformer. 

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 419 av 

4.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9993 – Allianz/Noble 

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/79/07 

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

(Sak M.9998 – Sumitomo / Tech Mahindra / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan) 

– Tech Mahindra Limited (”Tech Mahindra”, India) 

– SCTM Engineering Corporation (”målforetaket”, Japan), et nystiftet fellesforetak kontrollert av Sumitomo og Tech 

Mahindra 

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

artikkel 3 nr. 4 over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sumitomo er et handels- og investeringsforetak som leverer en rekke tjenester og produkter innen sektorer som 

handel med metallprodukter, transport og bygging av systemer, miljø og infrastruktur, media, nettverks- og 

livsstilsprodukter, mineralressurser, energi, kjemikalier og elektronikk.  

– Tech Mahindra er et globalt teknologiforetak som leverer informasjonsteknologi og tjenester for utkontraktering av 

forretningsprosesser til kunder i en rekke bransjer, blant annet telekommunikasjon, media og underholdning, 

produksjonsindustri, banktjenester og finansielle tjenester, biovitenskap, detaljhandel og forbruksvarer og olje og 

gass.  

– Målforetaket vil levere konstruksjonstjenester til kjøretøyindustrien, konstruksjonsarbeid knyttet til 

kjøretøyprodukter, avanserte førerassistansesystemer (ADAS), selvkjøring, V2X (”Vehicle-to-everything”) og trådløs 

5G-kommunikasjonsteknologi samt tilkoblede og digitale tjenester innen kjøretøysektoren.  

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 412 av 

30.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9998 – Sumitomo / Tech Mahindra / JV 

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/79/08 

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


3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10018 – ifm electronic / Endress+Hauser Group Services / Automation24 /  

Process+Lab Devices Online) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Automation24 GmbH (”Automation24”, Tyskland), kontrollert av ifm electronic GmbH (”ifm electronic”, Tyskland), 

som tilhører ifm stiftung & co, kg (”ifm”, Tyskland) 

– Process+Lab Devices Online GmbH (”PLDO”, Sveits), kontrollert av Endress+Hauser Group Services AG (”E+H 

Group Services”, Sveits), som tilhører Endress+Hauser AG (”E+H”, Sveits) 

ifm electronic og E+H Group Services overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Automation24 og PLDO. Automation24 og PLDO fusjoneres deretter til et fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Automation24: drift av en internasjonal, land- og språkspesifikk nettbutikk for standardprodukter innen området 

automatiserings- og kontrollsystemer fra forskjellige produsenter. 

– ifm electronic: distribusjons- og tjenesteforetak innenfor ifm.  

– ifm: aktivt over hele verden som utvikler, produsent og distributør av sensorer, kontrollinnretninger, programvare og 

systemer som brukes som standardprodukter for industriell automatisering.  

– PLDO: drift av en nettbutikk med produkter for industriell automatisering til ulike bransjer og av ulike merker.  

– E+H Group Services: selskap som yter forvaltnings- og støttetjenester innenfor E+H Group. 

– E+H: foretak som utvikler, produserer og distribuerer produkter innen prosessautomatisering og laboratorie-

instrumentering. 

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 412 av 

30.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10018 – ifm electronic / Endress+Hauser Group Services / Automation24 / Process+Lab Devices Online 

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/79/09 

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


Nr. 79/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10029 – ABN AMRO Bank / ODDO BHF / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ABN AMRO Bank N.V. (”ABN AMRO”, Nederland) 

– ODDO BHF SCA (”ODDO BHF”, Frankrike) 

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

artikkel 3 nr. 4 over ABN AMRO-ODDO BHF B.V.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ABN AMRO: nederlandsk bank som er aktiv innen forbrukerbanktjenester (inkludert formuesforvaltning), 

forretnings- og investeringsbanktjenester samt meglings-, clearing- og forvaringstjenester. 

– ODDO BHF: fransk-tysk finanskonsern som er aktivt innen formuesforvaltning, kapitalforvaltning, forretnings- og 

investeringsbanktjenester, analyse- og meglingstjenester og tjenester relatert til metaller og valuta. 

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 415 av 

1.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10029 – ABN AMRO Bank / ODDO BHF / JV 

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/79/10 

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


3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10035 – Burnam Parties / Kroenke Parties / SMG / Cascade Investment /  

StorageMart) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– StorageMart Partners, LLC med datterforetak (”Burnam Parties”, USA) 

– E. Stanley Kroenke med tilknyttede enheter (”Kroenke Parties”, USA)  

– SMG StorCo, LLC (”SMG”, USA), indirekte kontrollert av GIC Realty (Singapore)  

– Cascade Investment L.L.C. (”Cascade Investment”, USA) 

– SMARTCo Properties, L.P. (”StorageMart”, USA) 

Burnam Parties, Kroenke Parties, SMG og Cascade Investment overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele StorageMart.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– StorageMart er en kjede av anlegg for selvbetjent lagring i USA, Canada og Det forente kongerike. StorageMart har 

220 anlegg over hele verden, inkludert 16 anlegg i Det forente kongerike. Disse lagringsanleggene er lokalisert i 

Buckinghamshire, Essex, Kent, Norfolk, Suffolk, Surrey, East Sussex og West Sussex.  

– Burnam Parties består av StorageMart Partners, L.L.C. og dets datterforetak, der Cris Burnam fungerer som 

administrerende direktør for StorageMart og Mike Burnam fungerer som daglig leder for StorageMart. Burnam 

Parties kontrollerer i dag målforetaket i fellesskap og er, gjennom målforetaket, hovedsakelig aktivt innen selvbetjent 

lagring i USA.  

– Kroenke Parties består av enheter tilknyttet E. Stanley Kroenke, en privatperson bosatt i USA som kontrollerer en 

internasjonal portefølje av investeringer, og som hovedsakelig er aktiv innen idretts- og eiendomssektorene. Kroenke 

Parties har en kontrollerende interesse i målforetaket forut for transaksjonen og er hovedsakelig aktivt i USA.  

– SMG er et heleid indirekte datterforetak av GIC Realty, et selskap med begrenset ansvar stiftet etter singaporsk rett. 

GIC er et holdingforetak for eiendomsinvesteringer foretatt på vegne av Singapores regjering. 

– Cascade Investment er et privat investeringsforetak med en global investeringsportefølje som hovedsakelig er aktivt i 

Nord-Amerika. Det er et selskap med begrenset ansvar hvis eneste deltaker er William H. Gates III. 

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 419 av 

4.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10035 – Burnam Parties / Kroenke Parties / SMG / Cascade Investment / StorageMart 

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/79/11 

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


Nr. 79/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10042 – Vista Equity Partners / Francisco Partners Management / SmartBear Software) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vista Equity Partners Management, LLC (”Vista”, USA) 

– Francisco Partners Management LP (”Francisco Partners”, USA) 

– SmartBear Software, Inc. (”SmartBear”, USA), kontrollert av Francisco Partners 

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

artikkel 3 nr. 4 over SmartBear. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vista: investeringsforetak med fokus på å styrke og utvikle foretak innen virksomhetsprogramvare samt dataforetak 

og teknologibaserte foretak. Vista kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet innen levering av  

IT-tjenester, herunder forretningsprogramvare. 

– Francisco Partners: aktiv eierkapital-foretak som utelukkende fokuserer på investering i teknologi og teknologibaserte 

virksomheter. SmartBear er i dag kontrollert av Francisco Partners alene.  

– SmartBear: levering av programvareløsninger med fokus på testing, overvåking og utvikling av applikasjoner. 

SmartBear leverer verktøy til alle deler av programvareutviklingsprosessen, inkludert verktøy knyttet til 

testautomatisering, API-livssyklusen, samarbeid, ytelsestesting og teststyring. 

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 415 av 

1.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10042 – Vista Equity Partners / Francisco Partners Management / SmartBear Software 

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/79/12 

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


3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10048 – Mazda Motor Corporation / Mazda Motor Manufacturing de Mexico) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mazda Motor Corporation (”Mazda”, Japan) 

– Mazda Motor Manufacturing de Mexico S.A. de C.V. (”MMVO”, Mexico) 

Mazda overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele MMVO. MMVO var 

før transaksjonen kontrollert av Mazda og Sumitomo Corporation i fellesskap. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mazda: aktivt innen produksjon og salg av personbiler og nyttekjøretøyer. Mazdas viktigste produkter er kjøretøyer 

med fire hjul, bensindrevne stempelmotorer, dieselmotorer og automatiske og manuelle girkasser for kjøretøyer. 

– MMVO: hovedsakelig aktivt innen produksjon og salg av kjøretøyer av merket Mazda i Nord- og Sør-Amerika.  

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 412 av 

30.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10048 – Mazda Motor Corporation / Mazda Motor Manufacturing de Mexico 

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/79/13 

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


Nr. 79/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10058 – Porsche / Transnet / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (”Porsche”, Tyskland) 

– TransnetBW GmbH (”Transnet”, Tyskland) 

Porsche (gjennom datterforetaket MHP) og Transnet overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Porsche: heleid, indirekte kontrollert datterforetak av Volkswagen Aktiengesellschaft (”VWAG”), som er aktivt over 

hele verden innen utvikling, produksjon, markedsføring og salg av personbiler, lette nyttekjøretøyer, lastebiler, 

busser, turvogner, understell til busser, dieselmotorer og motorsykler samt tilhørende reservedeler og tilbehør. VW 

Group driver også virksomhet innen distribusjon av kjøretøyer.  

– Transnet: operatør av transmisjonsnett med hovedkontor i Stuttgart, Tyskland. Transnet er operatør av en stor del av 

transmisjonsnettet i Baden-Württemberg. Transnet er et heleid datterforetak av EnBW Energie Baden-Württemberg 

AG (”EnBW”), et integrert energiforsyningsforetak basert 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 419 av 

4.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10058 – Porsche / Transnet / JV 

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/79/14 

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


3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10062 – SDK / Freja Transport & Logistics)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SDK A/S (”SDK”, Danmark), en del av konsernet A/S United Shipping & Trading Company (”USTC”) og i siste 

instans kontrollert av de danske statsborgerne Torben Østergaard Nielsen, Mia Østergaard Nielsen og Nina 

Østergaard Borris 

– Freja Transport & Logistics Holding A/S (”FTL”, Danmark), eid av JJH Invest ApS og AH Skive ApS og i siste 

instans kontrollert av den danske statsborgeren Jørgen Jørgensen Hansen 

SDK overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over FTL. Sammenslutningen 

gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SDK: skipsfart, logistikk, chartring og andre tjenester til cruisenæringen i Nord-Europa, inkludert laste- og 

lossetjenester, havneagenttjenester, tollklarering, kommersiell befraktning og spedisjonstjenester på vei, til sjøs og, i 

begrenset omfang, med fly.  

– FTL: innenlands og grensekryssende spedisjon på vei og, i begrenset omfang, med fly og til sjøs.  

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 415 av 

1.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10062 – SDK / Freja Transport & Logistics 

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/79/15 
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Nr. 79/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10065 – Advent / Nielsen Global Connect) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. november 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) 

– Nielsen Global Connect (Det forente kongerike), som tilhører Nielsen Holdings Plc (Det forente kongerike) 

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

Connect. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: global aktiv eierkapital-investor med porteføljeforetak innen fem kjernesektorer: i) forretnings- og finansielle 

tjenester, ii) helse, iii) industri, iv) detaljhandel, forbruksvarer og fritid og v) teknologi. 

– Nielsen Global Connect: markedsundersøkelsestjenester, som innbefatter måledata knyttet til detaljhandels-

transaksjoner, informasjon om forbrukeratferd og analysedata. 

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 419 av 

4.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10065 – Advent / Nielsen Global Connect 

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/79/16 
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3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/17 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10069 – HDI Assicurazioni / Amissima Assicurazioni) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HDI Assicurazioni S.p.A. (”HDI”, Italia), kontrollert av Talanx Group (”Talanx”, Tyskland) 

– Amissima Assicurazioni S.p.A. (”Amissima”, Italia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HDI: levering og distribusjon av livs- og skadeforsikringsprodukter i Italia. 

– Talanx: levering og distribusjon av forsikrings- og gjenforsikringsprodukter over hele verden.  

– Amissima: levering og distribusjon av skadeforsikringsprodukter i Italia. 

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

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

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

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

4. Kommisjonen innbyr 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 417 av 

2.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10069 – HDI Assicurazioni / Amissima Assicurazioni 

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/79/17 

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


Nr. 79/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10071 – De Agostini Group / Foodiverse / Alnut) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– De Agostini S.p.A. (”De Agostini”, Italia) 

– Foodiverse Hold, S.L. (”Foodiverse”, Sveits) 

– Alimentación y Nutrición Familiar, S.L.U. (”Alnut”, Spania), et foretak som i dag er kontrollert av Foodiverse alene 

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

artikkel 3 nr. 4 over hele Alnut. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– De Agostini: investeringer i aktiv eierkapital og forvaltning av alternative aktiva, med særlig fokus på 

forlagssektoren, media, kommunikasjonstjenester og lotteri- og spilltjenester. 

– Foodiverse: kapitalforvaltningsvirksomhet og -tjenester, hovedsakelig relatert til næringsmiddelprodusenter. 

– Alnut: produksjon og kommersialisering av i) ferdige barnematprodukter (fruktprodukter og melkeprodukter pakket i 

plastbegre og -poser) og ii) plantebaserte desserter. 

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 412 av 

30.11.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10071 – De Agostini Group / Foodiverse / Alnut 

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/79/18 



3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/19 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10092 – Accel-KKR Capital Partners / OMERS Private Equity / KCS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. november 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Accel-KKR Capital Partners (”AKKR”, USA) 

– OCP Investment Corporation og OMERS Administration Corporation (samlet kalt ”OMERS”, Canada), en del av 

OMERS Group 

– Kerridge Commercial Systems (”KCS”, Det forente kongerike), i dag kontrollert av AKKR 

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

nr. 4 over KCS. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AKKR: teknologifokusert aktiv eierkapital-foretak som investerer i programvare og teknologi i mellommarkedet og 

tilbyr en rekke kapitalløsninger, herunder oppkjøpskapital, minoritetsinvesteringer i vekstkapital og 

kredittalternativer. 

– OMERS: pensjonsfond som leverer pensjonsytelser til sine medlemmer i Ontario. OMERS forvalter også en 

diversifisert global portefølje av aksjer og obligasjoner samt investeringer i fast eiendom, infrastruktur og aktiv 

eierkapital. 

– KCS: leverandør av programvare for ressursplanlegging i foretak, hovedsakelig relatert til byggevarer, kjøretøydeler 

og industriell distribusjon. KCS tilbyr løsninger for å i) lede salgsteam presist og effektivt, ii) håndtere og 

opprettholde optimale lagerbeholdningsnivåer, iii) holde oversikt over inventar, salg og kjøp, iv) håndtere 

foretaksregnskaper, v) tolke salgsresultater visuelt og vi) støtte oppnåelse av mål for kundeservice på nett. 

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 419 av 

4.12.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10092 – Accel-KKR Capital Partners / OMERS Private Equity / KCS 

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/79/19 

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


Nr. 79/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8626 – CRH/XI(RMAT)) 

Kommisjonen besluttet 30. oktober 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 32017M8626. 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.9287 – Connect Airways / Flybe) 

Kommisjonen besluttet 5. juli 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32019M9287. 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/79/20 

2020/EØS/79/21 
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3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/21 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9883 – INEOS / BP Chemicals Business) 

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 32020M9883. 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.9909 – ISTA International / Aareal Bank / Objego) 

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 

tysk 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 32020M9909. 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/79/22 
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Nr. 79/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 3.12.2020 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 14. oktober 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 32020M9917. 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.9940 – AAUK2 / MUL / Ballyhoura Wind / CCWFL) 

Kommisjonen besluttet 28. oktober 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 32020M9940. 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/79/24 

2020/EØS/79/25 
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3.12.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/23 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9946 – MSI/Altice/Lightpath) 

Kommisjonen besluttet 20. oktober 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 32020M9946. 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.9976 – Silver Lake Partners / Engie / Hall Des Lumieres JV) 

Kommisjonen besluttet 17. november 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 32020M9976. 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.9988 – SEGRO / PSPIB / SELP / Gonesse Site) 

Kommisjonen besluttet 25. november 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 32020M9988. 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.9991 – MassMutual / MVC Capital) 

Kommisjonen besluttet 19. november 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 32020M9991. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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