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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 24. november 2020 

Sak nr. 85848 

Vedtak nr. 136/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Tredje endring og forlengelse av garantiordningen for 

flyselskaper i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Det nasjonale rettslige grunnlaget for endringen og 

forlengelsen vil være stortingsvedtaket som hjemler 

forlengelsen av garantiperioden under ordningen og en 

forlengelse av støttetiltaket. 

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 30. juni 2021 

Økonomiske sektorer Luftfartsnæringen 

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

Postboks 1763 Vika  

N-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/14/01 

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 25. november 2020 

Sak nr. 85853 

Vedtak nr. 137/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjonsordning i forbindelse med covid-19 for 

operatører av kommersielle langdistanse buss- og 

passasjerbåtruter med helårsdrift 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av 

kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt 

omsetning som følge av utbruddet av covid-19 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for tap pådratt som følge av covid-19-

utbruddet og norske myndigheters smitteverntiltak, for å 

opprettholde tilbudet av helårs kommersielle 

langdistanse buss- og passasjerbåtruter som ikke mottar 

tilskudd fra lokale eller andre offentlige myndigheter 

for forpliktelser til å yte offentlig tjeneste 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 100 millioner 

Støtteandel 80 % i juni, 60 % i juli og august 

Varighet 1.6.2020–31.8.2020 

Økonomiske sektorer Land- og sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Jernbanedirektoratet 

Postboks 16 Sentrum 

NO-0101 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/14/02 

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


4.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/3 

 

 

4
.3

.2
0
2

1
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

N
r. 1

4
/3

 

EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 17. november 2020 

i sak E-9/19 

Abelia og WTW AS 

mot 

EFTAs overvåkingsorgan 

(Søksmål om oppheving av vedtak av EFTAs overvåkingsorgan – statsstøtte – e-helse – spørsmål om 

avvisning – status som berørt part – tvil eller alvorlige vanskeligheter – begrepet foretak) 

I sak E-9/19, Abelia og WTW AS mot EFTAs overvåkningsorgan – SAK om oppheving av EFTAs 

overvåkingsorgans vedtak nr. 57/19/COL av 10. juli 2019 om å avslutte saken uten å innlede formell 

undersøkelse av om den offentlige finansiering av e-helse og digital helseinfrastruktur i det norske 

helsevesen og leveringen av visse støttetjenester og registre utgjør statsstøtte i henhold til artikkel 61 nr. 1 

i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll 

Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann (saksforberedende dommer), dommere, 

17. november 2020 avsagt dom med følgende slutning:  

EFTA-domstolen erklærer herved at: 

1. Søksmålet avvises som ubegrunnet. 

2. Saksøkerne pålegges å betale EFTAs overvåkingsorgans omkostninger. 

2021/EØS/14/03 
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KUNNGJØRINGER 

Det europeiske frihandelsforbund 

Liste over naturlige mineralvann anerkjent av Island og Norge 

I samsvar med artikkel 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/54/EF av 18. juni 2009 om utnyttelse 

og markedsføring av naturlig mineralvann(1), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII 

nr. 54zzzzd, skal en liste over anerkjente naturlige mineralvann offentliggjøres i EØS-avdelingen av og 

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.  

(Opphever og erstatter teksten offentliggjort i EUT C 155 av 3.5.2018, s. 9, og EØS-tillegget nr. 28 av 

3.5.2018, s. 6.) 

LISTE OVER NATURLIGE MINERALVANN ANERKJENT AV ISLAND: 

Handelsnavn Kildens navn Utvinningssted 

Icelandic Glacial Ölfus Spring Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss 

LISTE OVER NATURLIGE MINERALVANN ANERKJENT AV NORGE: 

Handelsnavn Kildens navn Utvinningssted 

Bonaqua Silver Telemarkkilden Fyresdal 

Eira Eirakilden Eresfjord 

Farris Kong Olavs kilde Larvik 

Isbre Isbrekilden Buhaugen, Osa, Ulvik 

Isklar Isklarkildene Vikebygd i Ullensvang 

Fyresdal Fyresdalkilden Fyresdal 

Olden Blåfjellkilden Oldedalen 

Osa Osakilden Ulvik/Hardanger 

Rustad Spring Rustadkilden Rustad/Elverum 

Snåsa Snåsakilden Snåsa 

Voss Vosskilden Vatnestrøm/Iveland 

 

  

(1) EUT L 164 av 26.6.2009, s. 45. 

2021/EØS/14/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9926 – ADI/Maxim) 

1. Kommisjonen mottok 24. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Analog Devices, Inc. (”ADI”, USA) 

– Maxim Integrated Prodcuts (”Maxim”, USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADI utformer, produserer og markedsfører en bred portefølje av løsninger, inkludert integrerte kretser, algoritmer, 

programvare og delsystemer som benytter teknologier for behandling av analoge, blandede og digitale signaler. ADIs 

produkter brukes av kunder over hele verden og i en rekke sektorer, herunder industri-, kommunikasjons-, kjøretøy- 

og forbruksvaresektoren. 

– Maxim utformer, utvikler, produserer og markedsfører et bredt spekter av analoge, blandede og digitale integrerte 

kretser. Maxims produkter brukes av kunder innen kjøretøy-, kommunikasjons-, datasenter-, databehandlings-, 

forbruksvare- og industrisektoren i ulike geografiske områder. 

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 76 av 

5.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9926 – ADI/Maxim 

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”). 

2021/EØS/14/05 

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

(Sak M.9970 – Cordes & Graefe / FACQ) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cordes & Graefe KG (”Cordes & Graefe”, Tyskland) 

– FACQ Group (”FACQ”, Belgia), som omfatter: 

a) FACQ SA, 

b) Immobilière les blés d’or SA, 

c) Immobilière Weideveld SA, 

d) Renoma SRL. 

Cordes & Graefe overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over FACQ. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cordes & Graefe: engros- og detaljsalg av VVS-produkter, luftkondisjoneringsprodukter, elektrisk utstyr, takmaterialer 

og grave- og industriteknologi, hovedsakelig til bedriftskunder. 

– FACQ: detaljsalg av VVS-produkter og luftkondisjoneringsprodukter til bedrifts- og privatkunder.  

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 71 av 

1.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9970 – Cordes & Graefe / FACQ 

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/14/06 

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

(Sak M.10047 – Schwarz Group / SUEZ Waste Management Companies) 

1.  Kommisjonen mottok 19. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Schwarz Group (Tyskland), inkludert datterforetakene SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH 

og SB Dienstleistung KG (Tyskland), som tilhører Schwarz Group (Tyskland) 

– Suez Group (Frankrike), inkludert datterforetakene Brahms Abfallentsorgung Deutschland GmbH (Tyskland), SUEZ 

Polska sp. z o.o. (Polen), Recycling & Recovery Netherlands B.V. (Nederland), Jean Lamesch Exploitation S.A., 

(Luxembourg), SUEZ Immobilia GmbH & CO. KG (Tyskland) og SUEZ Immobilien GmbH (Tyskland) 

SB PreZero GmbH & Co. KG, PreZero International GmbH og SB Dienstleistung KG (samlet kalt ”Schwarz Group”) 

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

Deutschland GmbH, SUEZ Polska sp. z o.o., Recycling & Recovery Netherlands B.V., Jean Lamesch Exploitation S.A., 

SUEZ Immobilia GmbH & CO. KG og SUEZ Immobilien GmbH (samlet kalt ”SUEZ Waste Management Companies”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Schwarz Group: detaljsalg av næringsmidler i over 30 land gjennom butikkjedene Lidl og Kaufland samt innsamling, 

sortering, bearbeiding og resirkulering av avfall som en integrert tjenesteyter på avfallshåndteringsfeltet under 

merkevaren Prezero. 

– SUEZ Waste Management Companies: innsamling, forbehandling, sortering, resirkulering og disponering av avfall 

samt handel med avfall og råvarer i Tyskland, Polen, Luxembourg og Nederland. 

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 71 av 

1.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10047 – Schwarz Group / SUEZ Waste Management Companies 

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”). 

2021/EØS/14/07 

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

(Sak M.10061 – Coca Cola Hellenic Bottling Company / Heineken / Stockday) 

1.  Kommisjonen mottok 24. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Coca-Cola HBC Romania (”CCH Romania”, Romania), kontrollert av Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG 

(Sveits) 

– Heineken Romania S.A. (”Heineken Romania”, Romania), kontrollert av Heineken N.V. (Nederland) 

– Stockday S.R.L. (”Stockday”, Romania), kontrollert av Heineken Romania 

CCH Romania og Heineken Romania overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Stockday. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CCH Romania: autorisert tapperi for The Coca-Cola Company som er aktivt innen tapping og distribusjon av et bredt 

sortiment av alkoholfrie drikker og brennevin i Romania.  

– Heineken Romania: aktivt innen levering av en rekke av Heineken-konsernets lokale og internasjonale øl- og 

sidermerker i Romania. 

– Stockday: nettbasert B2B-plattform som i dag distribuerer øl- og siderprodukter fra Heineken Romania til den 

fragmenterte detalj- og horeca-sektoren i Romania, og som i tillegg distribuerer produkter fra CCH Romania i tre 

rumenske fylker som en pilotordning. 

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 74 av 

3.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10061 – Coca Cola Hellenic Bottling Company / Heineken / Stockday 

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”). 

2021/EØS/14/08 

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


4.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Arch Capital Group Ltd (”Arch”, Bermuda) 

– Kelso & Company L.P. (”Kelso”, USA) 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg”, USA) 

– Watford Holdings Ltd (”Watford”, Bermuda) 

Arch, Kelso og Warburg overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Watford. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Arch: forsikrings-, gjenforsikrings- og pantelånsforsikringsforetak som er aktivt over hele verden. 

– Kelso: investering i aktiv eierkapital innen en rekke sektorer, inkludert forbruksvarer, energi, finansielle tjenester, 

helsetjenester, industri og tjenesteyting. 

– Warburg: globalt aktiv eierkapital-foretak med hovedkontor i New York som investerer i foretak med virksomhet 

innen en rekke sektorer, blant annet forbrukertjenester, industritjenester, forretningsmessig tjenesteyting, energi, 

finansielle tjenester, helsetjenester, fast eiendom, teknologi, media og telekommunikasjon. 

– Watford: globalt eiendoms-, ulykkes- og gjenforsikringsforetak med virksomhet i Bermuda, USA og Europa. 

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 71 av 

1.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10099 – Arch/Kelso/Warburg/Watford 

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/14/09 

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


Nr. 14/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.3.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10121 – Platinum Equity Group / Ingram Micro Inc.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Platinum Equity Group (USA) 

– Ingram Micro Inc. (”IM”, USA) 

Platinum Equity Group overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele IM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Platinum Equity Group: fusjonering, oppkjøp og drift av foretak som leverer produkter, tjenester og løsninger innen 

en rekke sektorer, herunder informasjonsteknologi, telekommunikasjon, logistikk, metalltjenester, produksjon og 

distribusjon. 

– IM: IT-foretak som er spesialisert innen teknologidistribusjon og -logistikk, skyløsninger og forsyningskjedetjenester 

knyttet til e-handel. 

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 73 av 

2.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10121 – Platinum Equity Group / Ingram Micro Inc. 

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/14/10 

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


4.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10156 – TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Teachers Insurance and Annuity Association of America (”TIAA”, USA)  

– Första AP-fonden (”AP1”, Sverige) 

– Andra AP-fonden (”AP2”, Sverige) 

– Government Pension Investment Fund (”GPIF”, Japan) 

– en fast eiendom beliggende i Paris (”målforetaket”, Frankrike), som i dag er eid av Duval Invest SAS (Frankrike) og 

FTIMMO H, et datterforetak av Orange SA (Frankrike)  

TIAA, AP1, AP2 og GPIF overtar indirekte, gjennom Cityhold Office Partnership S.à.r.l., felles kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over målforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TIAA: foretak innen finansielle tjenester som hovedsakelig tilbyr investeringsprodukter til yrkesutøvere innen 

akademia, forskning, medisin og kultur i USA.  

– AP1 og AP2: offentlige organer som forvalter bufferkapital i det svenske nasjonale inntektspensjonssystemet. De 

globale porteføljene deres består av aksjer, verdipapirer med fast avkastning, fast eiendom og aktive eierfond. AP1 og 

AP2 er helt uavhengige av hverandre.  

– GPIF: organ opprettet av myndighetene i Japan for å forvalte og investere pensjonsmidler på vegne av de statlige 

japanske pensjonsordningene. GPIFs globale investeringsportefølje omfatter japanske og internasjonale aksjer og 

obligasjoner, infrastruktur (inkludert fornybar energi, lufthavner og havneinfrastruktur), fast eiendom og aktive 

eierfond.  

– målforetaket: næringseiendom (viet til kontorformål) beliggende i 10 rue Jobbé-Duval, 75015 Paris, Frankrike. 

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 71 av 

1.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10156 – TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target 

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/14/11 

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


Nr. 14/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.3.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10179 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft / KiK Textilien und Non-Food) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tengelmann International GmbH (”Tengelmann International”, Tyskland), kontrollert av Tengelmann 

Warenhandelsgesellschaft KG (”Tengelmann”, Tyskland)  

– KiK Textilien und Non-Food GmbH (”KiK” eller ”målforetaket”, Tyskland), som i dag er kontrollert i fellesskap av 

Tengelmann og H.H. Holding, hvorav sistnevnte i siste instans er kontrollert av Jost-Stefan Heinig 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tengelmann driver detaljistvirksomhet over hele verden og tilbyr blant annet tekstiler og næringsmidler samt tjenester 

knyttet til fast eiendom og e-handel. 

– KiK er aktivt innen detaljsalg, særlig av tekstiler, og har over 3 400 butikker i Tyskland, Kroatia, Nederland, 

Østerrike, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.  

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 74 av 

3.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10179 – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft / KiK Textilien und Non-Food  

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/14/12 

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


4.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10183 – AustralianSuper / CPPIB / Transurban / Transurban Chesapeake) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AustralianSuper Pty Ltd, som forvalter for AustralianSuper (”AustralianSuper”, Australia)  

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada)  

– Transurban International Ltd (”Transurban”, Australia)  

– Transurban Chesapeake LLC (”Transurban Chesapeake”, USA), kontrollert av Transurban 

AustralianSuper, CPPIB og Transurban overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Transurban Chesapeake.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AustralianSuper: Australias største pensjonsfond, med hovedkontor i Melbourne. Fondet har primært investert i 

Australia, men har de senere årene utvidet sin globale investeringsvirksomhet. 

– CPPIB: investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer kapital den får overført fra Canada Pension Plan. CPPIB 

investerer hovedsakelig i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper, fast eiendom, infrastruktur og verdipapirer med 

fast avkastning på globalt plan. 

– Transurban: bomveioperatør som forvalter og bygger ut bomveinett i byområder i Australia, Canada og USA, og som 

er notert på den australske børsen, Australian Securities Exchange.  

– Transurban Chesapeake: foretak som er involvert i utbygging, vedlikehold, drift og markedsføring av bomveier i og 

rundt Washington, D.C. i USA. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 71 av 

1.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10183 – AustralianSuper / CPPIB / Transurban / Transurban Chesapeake 

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/14/13 

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


Nr. 14/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 4.3.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10192 – Linde/Hyosung/JVs) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Linde Korea Co., Ltd (”Linde Korea”, Sør-Korea) 

– Hyosung Heavy Industries Corporation (”Hyosung”, Sør-Korea) 

– Production JV (”Production JV”, Sør-Korea) 

– Sales JV (”Sales JV”, Sør-Korea) 

Linde Korea og Hyosung overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Production JV og Sales JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i to nystiftede fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Linde Korea er et heleid datterforetak av Linde plc, et selskap som driver virksomhet innen gasser og 

konstruksjonstjenester i mer enn 100 land over hele verden. 

– Hyosung produserer og selger tungt elektrisk utstyr over hele verden og er også aktivt innen byggesektoren, herunder 

boligbygging, sanering og ombygging, næringseiendommer og kommersielle eiendommer, bygg- og anleggsvirksomhet 

og miljø. 

– Production JV vil prosjektere, oppføre og drive ett eller flere anlegg for produksjon av flytende hydrogen i Sør-Korea for 

salg til Sales JV. 

– Sales JV vil selge og distribuere flytende hydrogen for bruk i mobilitetsmarkedet til kunder i Sør-Korea. 

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 74 av 

3.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10192 – Linde/Hyosung/JVs 

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/14/14 

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


4.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 14/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10194 – CDP Venture Capital / Generali Welion / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. februar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (”CDP”, Italia) 

– CDP Venture Capital SGR S.p.A. (”CDP Venture Capital”, Italia), kontrollert av CDP 

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

– Generali Welion S.C.A.R.L. (”Generali Welion”, Italia), kontrollert av Assicurazioni Generali 

– JVCo, et nystiftet fellesforetak (”JVCo”, Italia) kontrollert i fellesskap av CDP Venture Capital og Generali Welion  

CDP Venture Capital og Generali Welion overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDP: finansiering av offentlige organer og initiativer fremmet av disse i forbindelse med erverv av eierinteresser i 

foretak av betydelig nasjonal interesse og finansiering av arbeider, anlegg, nettverk og bevilgninger til yting av 

offentlige tjenester. 

– CDP Venture Capital: direkte og indirekte investeringer, fondsforvaltning og støtte til nyetablerte foretak i alle faser 

av livssyklusen. 

– Assicurazioni Generali: alle typer forsikring, nasjonalt og internasjonalt.  

– Generali Welion: rådgivnings- og forvaltningstjenester knyttet til helse og velferd.  

– JVCo: bolig- og rekreasjonstjenester for eldre samt velvære- og assistansetjenester. 

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 75 av 

4.3.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10194 – CDP Venture Capital / Generali Welion / 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. 

2021/EØS/14/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9410 – Saudi Aramco / SABIC) 

Kommisjonen besluttet 27. februar 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 32020M9410. 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.9771 – Hitachi / Honda / HIAMS / Keihin / Showa / Nissin Kogyo) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32020M9771. 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/14/16 

2021/EØS/14/17 

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

(Sak M.9802 – Liberty Global / DPG Media / JV) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32020M9802. 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.10004 – EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 32021M10004. 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/14/18 

2021/EØS/14/19 

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

(Sak M.10064 – AnaCap / Carrefour / Market Pay) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10064. 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.10067 – ElringKlinger / Plastic Omnium New Energies / EKPO Fuel) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32021M10067. 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/14/20 

2021/EØS/14/21 

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

(Sak M.10072 – Sojitz / Eneos / Edenvale Solar Park) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32021M10072. 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.10076 – Cinven/Raffles/Miller) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32021M10076. 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/14/22 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10086 – Cerberus Group / Dorel Industries) 

Kommisjonen besluttet 3. 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 32021M10086. 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.10109 – Cinven/BCI/Compre) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32021M10109. 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/14/24 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10115 – PAI Partners / Apleona Group) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10115. 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.10116 – ION / NN / bpfBOUW / IRP JV) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32021M10116. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10117 – A.P. Moller / APMH Invest / Faerch 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 32021M10117. 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.10125 – GBL/Canyon) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32021M10125. 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10128 – Stirling Square Capital Partners / TA Associates / Glenigan) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10128. 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.10132 – Blackstone/B&J/Applegreen) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10132. 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.10140 – EFMS/VFMF/FocusVision/Confirmit/Dapresy) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32021M10140. 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.10145 – American Industrial Partners / Personal Care Business of Domtar) 

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 32021M10145. 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.10150 – Ares/OTPP/TricorBraun) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32021M10150. 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.10155 – OTPP / SL GIO II / SGI) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32021M10155. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/157 av 9. februar 2021 om  

endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1616 

VEDLEGG I 

Vedlegg I til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1616 endres i samsvar med vedlegg I til denne beslutningen. 

Nr. Standardens referanse 

1. EN ISO 4126-3:2020 

Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot for høyt trykk - Del 3: Kombinerte sikkerhetsventiler og 

sprengskiver (ISO 4126-3:2020) 

2. EN 12542:2020 

LPG-utstyr og tilbehør - Serieproduserte sveiste stasjonære sylindriske ståltanker for lagring av flytende 

petroleumsgass (LPG), med volum ikke større enn 13 m³ - Konstruksjon og produksjon 

3. EN 12735-1:2020 

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde rør for luftkondisjonering og kjøling - Del 1: Rør for 

rørsystemer 

4. EN 12953-5:2020 

Røykrørskjeler - Del 5: Inspeksjon under bygging, dokumentasjon og merking av trykkpåkjente deler 

5. EN 13175:2019+A1:2020 

LPG-utstyr og tilbehør - Spesifikasjon og prøving av tankventiler og utstyrsdeler for flytende 

petroleumsgass (LPG) 

6. EN 13480-2:2017 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 2: Materialer 

EN 13480-2:2017/A3:2018  

EN 13480-2:2017/A1:2018  

EN 13480-2:2017/A2:2018  

EN 13480-2:2017/A7:2020  

7. EN 13480-3:2017 

Metalliske industrielle rørsystemer - Del 3: Konstruksjon og beregning 

EN 13480-3:2017/A3:2020  

EN 13480-3:2017/A2:2020  

8. EN 14276-1:2020 

Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper - Del 1: Trykkbeholdere - Generelle krav 

9. EN 14276-2:2020 

Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper - Del 2: Rør - Generelle krav 

10. EN ISO 15620:2019 

Sveising - Friksjonssveising av metalliske materialer (ISO 15620:2019) 

11. EN ISO 16135:2006 

Industriventiler - Kuleventiler av termoplastiske materialer (ISO 16135:2006) 

EN ISO 16135:2006/A1:2019  

12. EN ISO 16136:2006 

Industriventiler - Spjeldventiler av termoplastiske materialer (ISO 16136:2006) 

EN ISO 16136:2006/A1:2019  

13. EN ISO 16137:2006 

Industriventiler - Tilbakeslagsventiler av termoplastiske materialer (ISO 16137:2006) 

EN ISO 16137:2006/A1:2019  

2021/EØS/14/36 
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14. EN ISO 16138:2006 

Industriventiler - Membranventiler av termoplastiske materialer (ISO 16138:2006) 

EN ISO 16138:2006/A1:2019  

15. EN ISO 16139:2006 

Industriventiler - Sluseventiler av termoplastiske materialer (ISO 16139:2006) 

EN ISO 16139:2006/A1:2019  

16. EN 16767:2020 

Industriventiler - Tilbakeslagsventiler av metall 

17. EN ISO 21787:2006 

Industriventiler - Stengeventiler av termoplastiske materialer (ISO 21787:2006) 

EN ISO 21787:2006/A1:2019  

VEDLEGG II 

Vedlegg II til gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1616 endres i samsvar med vedlegg II til denne beslutningen. 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 12542:2010 

LPG-utstyr og tilbehør - Statiske sveiste sylindriske ståltanker, serieprodusert for 

lagring av flytende petroleumsgass (LPG), med volum ikke større enn 13 m3 - 

Konstruksjon og produksjon 

10.8.2022  

2. EN 12735-1:2016 

Kobber og kobberlegeringer - Sømløse, runde rør for luftkondisjonering og kjøling - 

Del 1: Rør for rørsystemer 

10.8.2022  

3. EN 12953-5:2002 

Røykrørkjeler - Del 5: Inspeksjon under bygging, dokumentasjon og merking av 

trykkpåkjente deler 

10.8.2022  

4. EN 13175:2014 

LPG-utstyr og tilbehør - Spesifikasjon og prøving av trykkbeholderventiler og 

utstyrsdeler for flytende petroleumsgass (LPG) 

10.8.2022  

5. EN 14276-1:2006+A1:2011 

Trykkpåkjent utstyr i kuldeanlegg og varmepumper - Del 1: Trykkbeholdere - 

Generelle krav 

10.8.2022  

6. EN 14276-2:2007+A1:2011 

Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper - Del 2: Rør - Generelle krav 

10.8.2022  

7. EN 16767:2016 

Industriventiler - Tilbakeslagsventiler for stål og støpejern 

10.8.2022  

8. EN ISO 15620:2000 

Sveising - Friksjonssveising av metalliske materialer (ISO 15620:2000) 

10.8.2022  

9. EN ISO 4126-3:2006 

Sikkerhetsinnretninger for beskyttelse mot for høyt trykk - Del 3: Kombinerte 

sikkerhetsventiler og sprengskiver (ISO 4126-3:2006) 

10.8.2022  

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 46 av 10.2.2021, s. 40. 
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