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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

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

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. januar 2021 

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

retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i ESAs vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1) 

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

kalkulasjonsrenter i ESAs retningslinjer for statsstøtte, som endret ved ESAs vedtak nr. 788/08/COL av 

17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til 

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.1.2021–  1,50 –0,61 0,34 

 

  

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

2021/EØS/29/01 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 16. desember 2020 

Sak nr. 85854 

Vedtak nr. 148/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for 

nullutslippskjøretøyer 2021–2022 

Rettslig grunnlag Bestemmelsene om merverdiavgift er fastsatt ved lov 

19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift og forskrift til 

merverdiavgiftsloven av 15. desember 2009 nr. 1540. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Miljøstøtte 

Støttens form Skattefritak 

Budsjett Om lag NOK 6,7 milliarder per år (anslag basert på 

skatteutgiften for budsjettåret 2020) 

Varighet 1. januar 2021 til 31. desember 2022 

Økonomiske sektorer Produksjon av motorvogner, produksjon av batterier og 

akkumulatorer, engros- og detaljhandel med og 

reparasjon av motorvogner og motorsykler 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Norge 

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

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

2021/EØS/29/02 

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 17. desember 2020 

Sak nr. 85978 

Vedtak nr. 161/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Miljøstøtte til Boliden Odda AS for gjennomføring av 

P350-prosjektet 

Rettslig grunnlag Programmet ”Fullskala innovativ energi- og 

klimateknologi”, som hører inn under Enovas 

støtteordning for ny energi- og klimateknologi 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Energieffektivitet 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 341 millioner 

Støtteintensitet 30 % 

Varighet Fra 2021 til utgangen av 2023 

Økonomiske sektorer Produksjon av sinkmetall 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Enova 

Brattørkaia 17A  

NO-7010 Trondheim  

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/29/03 

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 15. desember 2020 

Sak nr. 85926 

Vedtak nr. 163/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av ordning med digitale gavekort i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om endring av lov nr. 54/2020 om digitale gavekort 

(lög um ferðagjöf) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Øke den innenlandske etterspørselen etter turisttjenester 

og på den måten støtte turisttjenestesektoren 

Støttens form Tilskudd (indirekte støtte) 

Budsjett ISK 1,5 milliarder 

Varighet 31. mai 2021 

Økonomiske sektorer Turisme 

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

Arnarhvoli við Lindargötu  

IS-101 Reykjavík  

Island 

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

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

2021/EØS/29/04 

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 15. desember 2020 

Sak nr. 85870 

Vedtak nr. 164/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hele Norges territorium 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endring og forlengelse av tilskuddsordningen for 

foretak med stort omsetningsfall i forbindelse med 

covid-19  

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for skader foretak er blitt påført som følge 

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

raskere gjenreisning av økonomien etter krisen 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Anslått maksimal budsjettmessig virkning: NOK 

5 milliarder for forlengelsesperioden til 28. februar 2021. 

Dette kommer i tillegg til en anslått maksimal 

budsjettmessig virkning på NOK 30 milliarder for 

perioden fra 1. mars til 31. august 2020. 

Støtteintensitet 100 % 

Varighet Den forlengede ordningen dekker tap fra  

1. september 2020 til og med 28. februar 2021. 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av 

petroleum, selskaper som driver virksomhet innen 

produksjon, overføring, distribusjon av og handel med 

elektrisk kraft, finansinstitusjoner og selskaper som har 

investeringsvirksomhet som hovedformål, private 

barnehager og luftfartsselskaper 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund 

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/29/05 

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 17. desember 2020 

Sak nr. 85996 

Vedtak nr. 165/20/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 påført 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 200 millioner 

Støtteintensitet 80 % 

Varighet 17.12.2020–15.8.2021 

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/29/06 

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


22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/7 

 

 

2
2

.4
.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. 2

9
/7

 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 17. desember 2020 

Sak nr. 85922 

Vedtak nr. 166/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjon ved avlysning eller nedskalering av store 

offentlige arrangementer i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler ordningen og fastsetter 

hovedvilkårene for den, og et bevilgningsbrev utstedt av 

Nærings- og fiskeridepartementet til Innovasjon Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensasjon for skade som skyldes en eksepsjonell 

hendelse 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 350 millioner 

Støtteintensitet 60 % 

Varighet Til 30. juni 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge  

Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13 

NO-0104 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/29/07 

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 18. desember 2020 

Sak nr. 85979 

Vedtak nr. 168/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. 

Rettslig grunnlag For staten, lov om statsbudsjett for 2020 og 

budsjettproposisjon for 2021. For Reykjavík kommune, 

det reviderte kommunebudsjettet og det godkjente 

budsjettet for 2021 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Kompensere for skade som er påført som en direkte 

følge av covid-19-pandemien og tiltakene den islandske 

regjeringen har iverksatt for å bekjempe den 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett ISK 400 millioner 

Støtteintensitet 85,8 % (anslått) 

Økonomiske sektorer L68 – Omsetning og drift av fast eiendom  

R93 – Sports- og fritidsaktiviteter og drift av 

fornøyelsesetablissementer  

N82.3 – Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 

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

Arnarhvoli 

IS-101 Reykjavík 

Island 

City of Reykjavík 

Ráðhúsið, Tjarnargötu 11 

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/29/08 

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 18. desember 2020 

Sak nr. 85892 

Vedtak nr. 169/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel  Kompensasjon til Keflavík lufthavn i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Tilleggslov om budsjett for 2020 og budsjettproposisjon 

for 2021 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Kompensere Isavia for skade knyttet til driften av 

Keflavík lufthavn i perioden 1. mars 2020 til  

31. juni 2021 som er en direkte følge av covid-19-

pandemien og reisebegrensningene som er innført av 

Island og andre land 

Støttens form Utvidelse av aksjekapital 

Budsjett ISK 15 milliarder 

Støtteintensitet 78,7 % (anslått) 

Varighet Mars 2020–juni 2021 

Økonomiske sektorer H.51 – Lufttransport 

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

Arnarhvoli  

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/29/09 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 22. desember 2020 

i sak E-10/19 

Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt 

(direktiv (EU) 2015/849 – bekjempelse av hvitvasking av penger – opplysninger om  

reelle eiere – tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger  

eller finansiering av terrorisme – tilstrekkelige, nøyaktige og ajourførte opplysninger –  

dataminimering) 

I sak E-10/19, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt – ANMODNING til EFTA-

domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol fra Den fyrstelige overrett (Fürstliches Obergericht) i Liechtenstein om tolkningen av 

europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om tiltak for å hindre at 

finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, om endring av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 og om oppheving av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/60/EF og kommisjonsdirektiv 2006/70/EF – har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll 

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

22. desember 2020 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Artikkel 30 nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 av 20. mai 2015 om 

tiltak for å hindre at finanssystemet brukes til hvitvasking av penger eller finansiering av 

terrorisme må tolkes slik at den krever at en juridisk enhet iverksetter rimelige tiltak for 

å prøve å bekrefte identiteten til sine reelle eiere, for eksempel ved å kreve underliggende 

dokumentasjon, når omstendighetene i en situasjon reiser tvil med hensyn til 

nøyaktigheten av opplysningene som er gitt. 

2. En juridisk enhets forpliktelse i henhold til artikkel 30 nr. 1 i direktiv (EU) 2015/849 

påvirkes ikke av det faktum at eierenheten er en juridisk person med forretningskontor i 

en EØS-stat, og heller ikke av yrket dennes styremedlemmer måtte utøve.  

3. Det er opp til den anmodende domstol å vurdere i hvilken grad opplysningene om reelle 

eiere som behandles, er i tråd med prinsippet om dataminimering i artikkel 5 nr. 1 

bokstav c) i forordning (EU) 2016/679 om vern av fysiske personer i forbindelse med 

behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, ved at de er 

adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for å identifisere de reelle eiere 

og, om nødvendig, bekrefte de reelle eieres identitet. 

4. Artikkel 3 nr. 6 bokstav b) v) og artikkel 3 nr. 6 bokstav c) i direktiv (EU) 2015/849 kan 

ikke tolkes slik at de pålegger noen å bevise at det ikke foreligger noe indirekte eierskap 

eller noen fysisk person som i siste instans utøver kontroll. 

5. Direktiv (EU) 2015/849 krever ikke at en juridisk enhet anlegger sak mot sin eierenhet for 

å få framlagt opplysninger om en reell eier. 

2021/EØS/29/10 
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Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Héraðsdómur Reykjavíkur i saken Zvonimir Cogelja mot The Directorate  

of Health 

(Sak E-17/20) 

Reykjavík tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) har 8. desember 2020 rettet en anmodning til EFTA-

domstolen, mottatt ved EFTA-domstolens kontor 8. desember 2020, om en rådgivende uttalelse i saken 

Zvonimir Cogelja mot The Directorate of Health, med følgende spørsmål: 

Krever artikkel 25 i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (se også 

artikkel 3 nr. 1 bokstav c) og artikkel 21 og 26 i nevnte direktiv) at en EØS-stat som utsteder 

kvalifikasjonsbevis (kalt ”kvalifikasjonsbevis som spesialist” (islandsk: sérfræðileyfi)) for en 

lege som nyter godt av automatisk godkjenning i andre EØS-stater, selv må organisere den 

utdanning det søkes godkjenning av gjennom utstedelsen av slike bevis, med den følge at en 

EØS-stat ikke skal utstede slike bevis dersom utdanningen ikke har funnet sted i den berørte 

stat? 

2021/EØS/29/11 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10059 – SK hynix / Intel’s NAND and SSD business) 

1.  Kommisjonen mottok 13. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SK hynix Inc. (”SK hynix”, Sør-Korea) 

– Intels NAND- og SSD-virksomhet (”målforetaket”, USA) 

SK hynix overtar alene 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: 

– SK hynix er et multinasjonalt selskap som er aktivt innen i) minnehalvledere, som DRAM-minner (”Dynamic 

Random Access Memory”) og NAND-flashminner, ii) lagringsløsninger, som NAND-baserte SSD-er, og iii) 

systemhalvledere, som CMOS-bildesensorer (”Complementary Metal Oxide Semiconductor”). 

– Målforetaket er aktivt innen utvikling, utforming, produksjon, montering, testing, markedsføring og salg av produkter 

som benytter teknologien for ikke-flyktig minne som i halvlederindustrien går under betegnelsen NAND-flashminne. 

Målforetaket er også aktivt innen utvikling, utforming, montering, testing, markedsføring og salg av SSD-er med 

NAND-flashminne. 

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 139 av 

20.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10059 – SK hynix / Intel’s NAND and SSD business 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10182 – SADCO/Cognite/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Saudi Aramco Development Company (”SADCO”, Saudi-Arabia) 

– Cognite AS (”Cognite”, Norge) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (Saudi-Arabia).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SADCO: heleid datterselskap av Saudi Arabian Oil Company (“Aramco”) som hovedsakelig er aktivt innen 

kartlegging, produksjon og markedsføring av råolje og produksjon og markedsføring av raffinerte produkter og 

petrokjemikalier.  

– Cognite: norsk programvareleverandør som tilbyr datatjenester og tjenester knyttet til industriell kunstig intelligens. 

– Det nystiftede fellesforetaket vil drive virksomhet innen salg av tjenester knyttet til digital transformasjon samt 

skyprodukter og relaterte profesjonelle tjenester i Saudi-Arabia. 

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 143 av 

23.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10182 – SADCO/Cognite/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/29/13 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10187 – BBC / ITV / Channel 4 / Freesat) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 8. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– British Broadcasting Corporation (”BBC”, Storbritannia)  

– ITV Network Limited (”ITV”, Storbritannia)  

– Channel 4 Television Corporation (”Channel 4”, Storbritannia)  

– Freesat (UK) Limited (”Freesat”, Storbritannia) 

BBC, ITV og Channel 4 overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Freesat gjennom Digital UK Trading Limited (Storbritannia).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BBC: allmennkringkaster som tilbyr et bredt utvalg av fjernsyns- og radiokanaler samt iPlayer og andre 

strømmetjenester som er tilgjengelige på en rekke plattformer og enheter for lisensbetalere i hele Storbritannia. 

– ITV: integrert produsent og kringkaster som skaper, eier og distribuerer kvalitetsinnhold på en rekke plattformer over 

hele verden og kringkaster en bred portefølje av kommersielle kanaler, deriblant hovedkanalen ITV.  

– Channel 4: offentlig eid og kommersielt finansiert britisk allmennkringkaster som tilbyr en portefølje av vederlagsfrie 

kanaler som er tilgjengelige på en rekke plattformer og enheter. 

– Freesat: fellesforetak kontrollert av BBC og ITV som leverer en satellittbasert kringkastingsplattform til om lag  

1,1 millioner husstander (vederlagsfritt lineært fjernsyn og strømmeinnhold via satellitt samt betalt strømmeinnhold). 

Freesat leverer også tekniske tjenester og rådgivningstjenester til et begrenset antall internasjonale kunder som 

benytter bestemt teknologi og ekspertise knyttet til vederlagsfrie fjernsynstjenester på lisens fra Freesat.  

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 143 av 

23.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10187 – BBC / ITV / Channel 4 / Freesat 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

(Sak M.10197 – CSS / Visana / Zur Rose / medi24 / WELL JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CSS Holding AG (”CSS”, Sveits) 

– Visana Beteiligungen AG (”Visana”, Sveits) 

– Zur Rose Group AG (”Zur Rose”, Sveits) 

– medi24 AG (”medi24”, Sveits), kontrollert av Allianz SE 

– WELL Gesundheit AG (”WELL”, Sveits) 

CSS, Visana, Zur Rose og medi24 overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over WELL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CSS med datterforetak tilbyr helseforsikring, ulykkesforsikring og tilleggs- og eiendomsforsikring i Sveits. 

– Visana med datterforetak tilbyr obligatorisk helseforsikring, tilleggs- og eiendomsforsikring og ulykkesforsikring i 

Sveits. 

– Zur Rose er et nettbasert apotek og en markedsplass for helseprodukter og personlige pleieprodukter som vanligvis 

selges i apotek. 

– medi24 er et telemedisinsk kompetansesenter som har status som sveitsisk legepraksis. 

– WELL vil drive virksomhet innen utvikling og drift av en digital helseplattform for det sveitsiske markedet. 

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 140 av 

21.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10197 – CSS / Visana / Zur Rose / medi24 / WELL 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10200 – Blackstone/GIP/Cascade/Signature) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”, USA) 

– Global Infrastructure Partners (”GIP”, USA) 

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

– Signature Aviation plc (”Signature”, Storbritannia) 

Blackstone, GIP og Cascade overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Signature. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 5. februar 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global kapitalforvalter som investerer i en rekke ulike aktivaklasser, herunder aktiv eierkapital, fast 

eiendom, statsgjeld, børsnoterte aksjer, vekstkapital og sekundære fond. 

– GIP: uavhengig infrastrukturinvestor som fokuserer på transport-, energi-, avfalls- og vannsektorene. GIPs kunder 

inkluderer globale pensjonsfond, statlige fond og andre investorer. 

– Cascade: privat investeringsforetak som forvalter aktivaene til William H. Gates III. Cascade er hovedsakelig aktivt i 

Nord-Amerika. 

– Signature: operatør av et globalt fast driftsnettverk for passasjertransport med fly som tilbyr flystøttetjenester av høy 

kvalitet, herunder drivstofftjenester og andre tekniske tjenester, bakketjenester og flyrelatert støtte for passasjerer, 

besetningsmedlemmer og luftfartøyer. Foretaket leverer også tjenester innen reparasjon og overhaling av motorer og 

komponenter ved baser i USA, Storbritannia, Sør-Amerika og Asia, som det har gått med på å selge til en tredjepart. 

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 140 av 

21.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10200 – Blackstone/GIP/Cascade/Signature 

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/29/16 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10215 – CVC/Carlyle/MedRisk) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. april 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”, Luxembourg) 

– The Carlyle Group, Inc. (”Carlyle”, USA) 

– MedRisk Holdco, LLC (”MedRisk”, USA), kontrollert av Carlyle 

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

MedRisk. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: forvaltning av investeringsplattformer og -fond som har eierandeler i en rekke foretak med virksomhet i ulike 

bransjer, hovedsakelig i Europa, USA og Asia og Stillehavsregionen. 

– Carlyle: global alternativ kapitalforvalter som forvalter fond som investerer globalt innen ulike investeringsområder, 

herunder aktiv eierkapital, fast eiendom og naturressursfond. 

– MedRisk: leverandør av fysioterapitjenester til tilbydere av yrkesskadeforsikring og relaterte markedssektorer 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 139 av 

20.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10215 – CVC/Carlyle/MedRisk 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

(Sak M.10219 – Cerberus / Koch Industries / PQ Performance Chemicals) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Koch Minerals & Trading (”KM&T”, USA), kontrollert av Koch Industries, Inc. (”KII”, USA)  

– PQ LLC, PQ International Cooperative UA og PQ Netherlands Cooperative LLC (Nederland) og PQ Silicates 

Limited, PQ China (Hong Kong) Limited (Hongkong) (samlet kalt ”PQ Performance Chemicals”), kontrollert av PQ 

Group Holdings, Inc. (”PQ Group”, USA)  

Cerberus og KM&T overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over PQ Performance Chemicals. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cerberus: investering i fast eiendom og personlige eiendeler av alle slag over hele verden. Noen av hovedsektorene 

der foretakene kontrollert av Cerberus Group genererer omsetning, er finansielle tjenester, produksjon, bygnings-

materialer og fast eiendom. 

– KM&T: tørrbulkhåndtering av råvarer og markedsføring av og handel med råvarer som petroleumskoks, kull, svovel, 

tremasse og papirprodukter.  

– KII: kontroll over en bred portefølje av foretak med virksomhet innen raffinering og kjemikalier, utstyr og teknologi 

for prosesstyring og utslippsbegrensning, mineraler, gjødsel, råvarehandel og -tjenester, polymerer og fibrer, glass, 

skogbruksprodukter og forbruksvarer, elektroniske koblinger, gårdsdrift, trykking og emballasje, virksomhets-

programvare og investeringer. 

– PQ Performance Chemicals: produksjon av natriumsilikater og etterfølgende spesielle silisiumoksider, zeolitter og 

andre derivater. Produktene PQ Performance Chemicals framstiller, brukes som innsatsvarer i en rekke hygiene- og 

kosmetikkprodukter, rengjøringsmidler, næringsmidler og overflatebehandlingsprodukter.  

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 139 av 

20.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10219 – Cerberus / Koch Industries / PQ Performance Chemicals 

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/29/18 

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

(Sak M.10236 – Goldman Sachs / Oikos) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Goldman Sachs Group, Inc (”Goldman Sachs”, USA) 

– Oikos Holding GmbH (”Oikos”, Tyskland) 

Goldman Sachs overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Oikos.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i Oikos. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Goldman Sachs: global investeringsbank og forvalter av verdipapirer og investeringer som tilbyr en rekke bank-, 

verdipapir- og investeringstjenester over hele verden. 

– Oikos: planlegging, bygging, utvikling, produksjon og salg av prefabrikkerte hus.  

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 139 av 

20.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10236 – Goldman Sachs / Oikos 

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/29/19 

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

(Sak M.10237 – Bridgepoint/Infinigate) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bridgepoint Group Limited (”Bridgepoint”, Storbritannia) 

– Infinigate Holding AG (”Infinigate”, Sveits), kontrollert av H.I.G. Capital L.L.C. (”HIG”) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: internasjonalt aktiv eierkapital-konsern med fokus på investering i etablerte europeiske mellomstore 

foretak som har virksomhet innen en rekke ulike sektorer, blant annet forbruker-/detaljsektoren, forretningsmessig 

tjenesteyting, industrivarer, finansielle tjenester, helsetjenester, media og teknologi.  

– Infinigate: verdiøkende engrosdistribusjon av IT-sikkerhetsprodukter (inkludert brannmurer, VPN-gatewayer, 

systemer for varsling og forebygging av datainnbrudd, kryptering, virusbeskyttelse, e-post og innholdssikkerhet samt 

skybaserte sikkerhetsløsninger).  

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 140 av 

21.4.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10237 – Bridgepoint/Infinigate 

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/29/20 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Innledning av behandling 

(Sak M.9938 – Kingspan Group / Trimo) 

Kommisjonen besluttet 12. april 2021 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

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

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

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

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

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

sammenslutningen for Kommisjonen. 

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

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 133 av 16.4.2020, s. 2. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9938 – Kingspan Group / Trimo, per faks (+32 

22964301), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

2021/EØS/29/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.102.01.0002.01.ENG&toc=OJ:C:2020:102:TOC#ntr1-C_2020102EN.01000201-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.133.01.0002.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9221 – CMA CGM / CEVA) 

Kommisjonen besluttet 6. februar 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med mulighet for 

å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9221. 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.9276 – Sika / Financière Dry Mix Solutions) 

Kommisjonen besluttet 27. mars 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9276. 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/29/22 

2021/EØS/29/23 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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.10123 – PPG/Tikkurila) 

Kommisjonen besluttet 10. mars 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 32021M10123. 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.10159 – Infosys / Daimler (Certain Assets and Personnel)) 

Kommisjonen besluttet 8. april 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 32021M10159. 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/29/24 

2021/EØS/29/25 

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

(Sak M.10174 – Macquarie / Aberdeen / Ucles JV) 

Kommisjonen besluttet 25. mars 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 32021M10174. 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.10180 – BH Holding / TEDi) 

Kommisjonen besluttet 24. mars 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 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10180. 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/29/26 

2021/EØS/29/27 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


22.4.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 29/25 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10185 – Pierer Industrie / Palfinger / FSS / Jetfly) 

Kommisjonen besluttet 12. april 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 

tysk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir gjort 

tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10185. 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.10193 – OTPP / IFM / Enwave Energy Canada) 

Kommisjonen besluttet 7. april 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 32021M10193. 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/29/28 

2021/EØS/29/29 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10199 – Goldman Sachs / Advania) 

Kommisjonen besluttet 6. april 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 32021M10199. 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/29/30 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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