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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 15. oktober 2020  

Sak nr. 85649 

Vedtak nr. 118/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Forlengelse av garantiordning for flyselskaper i 

forbindelse med covid-19  

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler garantiordningen, i 

samsvar med vilkår foreslått av departementet 

Type tiltak Støtteordning  

Formål Formålet med garantiordningen er å bøte på 

likviditetsmangelen luftfartsselskapene står overfor, og 

sikre at forstyrrelser forårsaket av covid-19-utbruddet 

ikke undergraver luftfartsselskapenes lønnsomhet. 

Støttens form Statlige garantier  

Budsjett Anslått til NOK 6 milliarder 

Varighet 31. desember 2020 

Økonomiske sektorer Luftfartsnæringen 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt  

Postboks 1763 Vika  

NO-0122 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/. 

2021/EØS/11/01 

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 19. oktober 2020 

Sak nr. 85613 

Vedtak nr. 119/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Vestfold og Telemark 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjon til Dyrsku'n Arrangement AS i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til 

Dyrsku'n Arrangement AS, som gjennomfører formålet 

med Stortingets vedtak av 9. oktober 2020 om å bevilge 

NOK 11,2 millioner i statsstøtte 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Kompensasjon for skade som skyldes en eksepsjonell 

hendelse 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 11,2 millioner 

Støtteandel 68,70 % (anslått) 

Økonomiske sektorer Organisering av konferanser og messer, 

campingplasser, bobilplasser og husvognplasser, annen 

innkvartering 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Landbruks- og matdepartementet 

Postboks 8007 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/. 

2021/EØS/11/02 

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 28. oktober 2020 

Sak nr. 85631 

Vedtak nr. 123/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier 

Rettslig grunnlag Forskrift 19. februar 2016 nr. 166 om tilskudd til lokale 

lyd- og bildemedier 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Mediemangfold, ytringsfrihet og styrking av lokale lyd- 

og bildemediers demokratiske funksjon 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 22 millioner årlig 

Støtteandel 80 % 

Varighet 1. januar 2021 til 31. desember 2026 

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/. 

2021/EØS/11/03 

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 6. november 2020 

Sak nr. 85844 

Vedtak nr. 129/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel Tilskudd ved inntektstap i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om støtte til foretak som står overfor inntektstap 

som følge av koronaviruspandemien (lög um 

tekjufallsstyrki)  

Type tiltak Direkte tilskudd 

Formål Opprettholde sysselsettingsnivået og den økonomiske 

aktiviteten på Island ved å støtte foretak som har pådratt 

seg et midlertidig inntektstap som følge av covid-19- 

utbruddet og tiltak som er iverksatt for å bekjempe 

spredningen av viruset 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett ISK 23,3 milliarder 

Varighet Til 1. mai 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Iceland Revenue and Customs 

Tryggvagata 19  

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/. 

2021/EØS/11/04 

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 11. november 2020 

Sak nr. 85838 

Vedtak nr. 131/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift 2021 

Rettslig grunnlag Stortingets årlige vedtak om satser for arbeids-

giveravgift osv. samt lov av 28. februar 1997 nr. 19 om 

folketrygd (folketrygdloven) § 23-2 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Regionalstøtte 

Støttens form Avgiftsreduksjon 

Støtteandel 3,1 til 12,4 

Varighet 1.1.2021–31.12.2021 

Økonomiske sektorer Horisontalt. Alle sektorer som dekkes av Retningslinjer 

for regionalstøtte 2014–2021 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Den norske regjering 

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

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

2021/EØS/11/05 

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 12. november 2020 

Sak nr. 85837 

Vedtak nr. 132/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hele Norges territorium 

Tittel  Porteføljegaranti for kredittforsikring i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtak om endring i statsbudsjettet 2020: Prop. 

1 S Tillegg 1 (2020–2021) Endring av Prop. 1 S (2021–

2021) Statsbudsjettet 2021 (ennå ikke fattet) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre et fungerende kredittforsikringsmarked på tross av 

covid-19-pandemien 

Støttens form Garantier 

Budsjett NOK 19,820 milliarder i garantier 

Varighet Til 30. juni 2021 

Økonomiske sektorer Kredittforsikring 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK  

Postboks 1763 Vika  

NO-0122 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/. 

2021/EØS/11/06 

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 12. november 2020 

Sak nr. 85836 

Vedtak nr. 133/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fjerde endring av garantiordning i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til 

lov om statlig garantiordning for lån til små og 

mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor en 

akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-utbruddet 

Støttens form Statlige garantier 

Budsjett NOK 50 milliarder (for ordningen som endret) 

Varighet Fra 26. mars 2020 til 30. juni 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt  

Postboks 1763 Vika  

NO-0122 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/. 

2021/EØS/11/07 

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

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Borgarting lagmannsrett i straffesak mot P 

(Sak E-15/20) 

Borgarting lagmannsrett har 16. oktober 2020 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved 

domstolens kontor 21. oktober 2020, om en rådgivende uttalelse i straffesak mot P, med følgende 

spørsmål: 

Spørsmål 1 

Utelukker EØS-avtalen artikkel 3 og 7 bokstav a) jf. forordning 883/2004, særlig 

forordningens artikler 4, 5 og 7, jf. kapittel 6, en nasjonal ordning der  

a) det er et vilkår for rett til dagpenger at den arbeidsløse oppholder seg i Norge, jf. 

folketrygdloven § 4-2; og  

b) det i dagpengeforskriften er gjort unntak fra oppholdskravet, herunder bestemmelsen 

som fremgår av forordning 883/2004 artikkel 64, som også er gjennomført i 

inkorporasjonsforskriften? 

Spørsmål 2 

Uavhengig av svaret på spørsmål 1, utgjør en ordning som beskrevet i spørsmål 1 en 

restriksjon av EØS-avtalens regler om fri bevegelse, herunder artikkel 28, 29 og 36? 

Vil en slik restriksjon i så fall kunne rettferdiggjøres under henvisning til følgende hensyn: 

i. at opphold i den kompetente stat normalt anses å gi den arbeidsløse bedre incentiv og 

mulighet for å søke og finne jobb, herunder at den arbeidsløse raskt kan tiltre en mulig 

jobb; 

ii. at opphold i den kompetente stat normalt anses å bidra til at den arbeidsløse er 

tilgjengelig for arbeidsformidlingen, samt at tilstedeværelse i Norge gjør det mulig for 

forvaltningen å kontrollere om den arbeidsløse oppfyller vilkårene for kontantytelse ved 

arbeidsløshet – herunder at den arbeidsløse rent faktisk er arbeidsløs og uten skjulte 

arbeidsinntekter, er reell arbeidssøker, driver aktiv arbeidssøking eller gjennomfører 

annen aktivitet for å komme i arbeid; 

iii. at opphold i den kompetente stat normalt anses å gi arbeidsformidlingen bedre mulighet 

til å vurdere om den arbeidsløse får egnet oppfølging; og 

iv. at den nasjonale ordningen åpner for å motta dagpenger i en annen EØS-stat på de vilkår 

som følger av forordning 883/2004. 

Spørsmål 3 

I den utstrekning svarene på spørsmål 1 og 2 tilsier at det er nødvendig, stilles tilsvarende 

spørsmål med hensyn til direktiv 2004/38, herunder artikkel 4, 6 og 7.  

2021/EØS/11/08 
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Spørsmål 4 

Tiltalte er tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger til forvaltningsorganet NAV om opphold i 

annen EØS-stat og ved dette å ha forledet NAV til å betale dagpenger han ikke hadde krav på 

fordi folketrygdloven fastsetter vilkår om opphold i Norge for å motta dagpenger. Hensyntatt 

den norske inkorporeringen av trygdeforordningen (se spørsmål 1), er bruk av straffelovens 

bestemmelser om bedrageri og uriktig forklaring i et tilfelle som i nærværende sak, i tråd med 

grunnleggende EØS-rettslige prinsipper som klarhetsprinsippet og prinsippet om 

rettssikkerhet (legal certainty)? 

Spørsmål 5  

Under henvisning til det konkrete saksforholdet og den norske inkorporeringen av 

trygdeforordningen (se spørsmål 1), er den strafferettslige reaksjonen i tråd med 

forholdsmessighetsprinsippet? 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10079 – SARP / Suez RV Osis) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 9. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage (”SARP”, Frankrike), kontrollert av Veolia Environnement 

(Frankrike) 

– Suez RV OSIS (”OSIS”, Frankrike), som tilhører Suez-konsernet 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SARP: tjenesteyter som driver virksomhet innen vedlikehold av avløpsnett og -anlegg samt industrirenhold, 

hovedsakelig i Frankrike. SARP er kontrollert av Veolia Environnement, som leverer tjenester innen vannforsyning, 

avfallshåndtering og energi. 

– OSIS: tjenesteyter som driver virksomhet innen vedlikehold av avløpsnett og -anlegg samt industrirenhold i 

Frankrike, Belgia og Luxembourg. 

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

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

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

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

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 54 av 

16.2.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10079 – SARP / Suez RV Osis 

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. 

2021/EØS/11/09 

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

(Sak M.10110 – IKB/Hypoport/Fundingport) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– IKB Deutsche Industriebank AG (”IKB”, Tyskland) 

– Hypoport SE (”Hypoport”, Tyskland) 

– Fundingport GmbH (”Fundingport”, Tyskland) 

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

nr. 4 over Fundingport. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– IKB er et finansforetak som blant annet tilbyr kreditt til mellomstore bedriftskunder og bistår mellomstore bedrifter 

med kreditt- og kapitalmarkedsrelaterte rådgivningstjenester. 

– Hypoport er et finansteknologisk foretak som står bak flere datterforetak med virksomhet innen kreditt, fast eiendom 

og forsikring.  

– Fundingport driver en plattform som tilbyr kreditt til mellomstore bedriftskunder. Forretningsvirksomheten til 

Fundingport er i dag fokusert rundt finansiering av prosjekter knyttet til fornybar 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 54 av 

16.2.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10110 – IKB/Hypoport/Fundingport  

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. 

2021/EØS/11/10 

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


Nr. 11/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.2.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10111 – CVC / Vivartia Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC Capital Partners”, Luxembourg) 

– Vivartia Holdings S.A. (”Vivartia Holdings”, Hellas) 

CVC Capital Partners overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Vivartia 

Holdings. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Capital Partners med datterforetak forvalter investeringsfond og -plattformer. 

– Vivartia Holdings: produksjon og salg av diverse meieriprodukter, juicer og frosne og gryteklare 

grønnsaksblandinger. Vivartia Holdings er også eier av og franchisegiver for flere kjederestauranter og -kafeer og 

betjener i tillegg andre restauranter, kafeer og bakeriutsalg. 

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 59 av 

19.2.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10111 – CVC / Vivartia Holdings 

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. 

2021/EØS/11/11 

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


18.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10166 – Latour Capital / Watling Street Capital Partners / Funecap Groupe) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Europakommisjonen mottok 11. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) (”fusjons-

forordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Latour Capital Management SAS (”Latour Capital”, Frankrike) 

– Watling Street Capital Partners LLP (”Watling Street”, Storbritannia)  

– Funecap Partenaires III (”Groupe Fondateur Funecap”, Frankrike) 

– Staglieno NewCo med datterforetak (”Groupe Funecap”, Frankrike), kontrollert av Watling Street og Groupe 

Fondateur Funecap 

Latour Capital, Watling Street og Groupe Fondateur Funecap overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Groupe Funecap.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Latour Capital: forvaltningsselskap med kontrollerende og ikke-kontrollerende eierinteresser i hovedsakelig franske 

foretak innen områder som bedriftsrådgivning, finansielle tjenester, kunstfoto, elektroteknikk, detaljsalg av klær, 

avfallshåndtering og integrering av kommunikasjonsnett i Europa. 

– Watling Street: morforetak stiftet i henhold til engelsk rett for Charterhouse Group, som tilbyr investerings-

forvaltningstjenester. Charterhouse Groups porteføljeforetak er europeiske foretak som hovedsakelig driver 

virksomhet innen tjenester, helse, industri og forbruksvarer/forbrukertjenester. 

– Groupe Fondateur Funecap: konsern stiftet av Thierry Gisserot og Xavier Thoumieux gjennom deres respektive 

personlige holdingforetak Velluzco SAS og Ophrys Partners SAS, hjemmehørende i Frankrike. I tillegg til Groupe 

Funecap kontrollerer de også flere andre foretak som er aktive i Frankrike innen sektorene solkraftproduksjon, energi- 

og varmeproduksjon, fast eiendom og hotelltjenester. 

– Groupe Funecap: aktivt i Frankrike (og i svært begrenset grad i Belgia) innen begravelsestjenester, drift av 

krematorier og teknisk arbeid for kirkegårder samt begravelsesforsikringsmegling.  

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

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

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

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

4. Kommisjonen innbyr berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 59 av 

19.2.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10166 – Latour Capital / Watling Street Capital Partners / Funecap Groupe 

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. 

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

2021/EØS/11/12 

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


Nr. 11/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.2.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10178 – Eni / Aldro EyS / Instalaciones MD) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eni gas e luce S.p.A. (”Eni G&L”, Italia), et heleid datterforetak av Eni S.p.A. (”Eni”, Italia) 

– Aldro Energia y Soluciones, S.L.U. (”Aldro EyS”, Spania) og Instalaciones Martinez Diez, S.L.U. (”Instalaciones 

MD”, Spania), to heleide datterforetak av Aldro Energy, S.L.U. (”Aldro Energy”, Spania) 

Eni overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Aldro EyS og hele 

Instalaciones MD. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eni: globalt olje- og gasskonsern med virksomhet innen leting, produksjon, raffinering og salg samt elektrisitet og 

kjemi. Enis heleide datterforetak Eni G&L driver virksomhet innen levering av elektrisk kraft og naturgass samt 

energiløsninger i EU.  

– Aldro EyS: levering av elektrisk kraft og naturgass i Spania og Portugal. 

– Instalaciones MD: levering av kontorstøtte- og kundestøttetjenester til Aldro EyS. 

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 58 av 

18.2.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10178 – Eni / Aldro EyS / Instalaciones MD 

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. 

2021/EØS/11/13 

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


18.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9234 – Harris Corporation / L3 Technologies) 

Kommisjonen besluttet 21. juni 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 32019M9234. 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.9866 – United Group / Forthnet) 

Kommisjonen besluttet 13. august 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 32020M9866. 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. 

2021/EØS/11/14 

2021/EØS/11/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Nr. 11/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.2.2021 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10095 – Crédit Agricole Italia / Credito Valtellinese) 

Kommisjonen besluttet 4. januar 2021 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 32021M10095. 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.10100 – Stirling Square Capital Partners / TA Associates / NBS Group) 

Kommisjonen besluttet 5. februar 2021 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 32021M10100. 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. 

2021/EØS/11/16 

2021/EØS/11/17 
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18.2.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10105 – FSN Capital / Obton Invest / Obton Group) 

Kommisjonen besluttet 5. februar 2021 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 32021M10105. 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.10120 – EQT/Molslinjen) 

Kommisjonen besluttet 4. februar 2021 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 32021M10120. 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. 

2021/EØS/11/18 

2021/EØS/11/19 
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Nr. 11/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 18.2.2021 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10131 – Partners Group / Warburg Pincus / Ecom Express Private) 

Kommisjonen besluttet 4. februar 2021 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 32021M10131. 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. 

2021/EØS/11/20 
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