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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10122 – Mayr-Melnhof Karton / Kotkamills) 

1.  Kommisjonen mottok 4. mai 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mayr-Melnhof Cartonboard International GmbH (”Mayr-Melnhof Cartonboard International”, Østerrike), som 

tilhører konsernet Mayr-Melnhof Karton AG (”MM”; sammen med dets datterselskaper, ”MM Group”) 

– Kotkamills Group Oyj (sammen med dets datterselskaper, ”Kotkamills”, Finland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MM: produksjon av papp- og emballasjeprodukter, særlig brettbare esker, og, i begrenset omfang, mekanisk masse. 

– Kotkamills: produksjon av papp av nyfiber, laminatråpapir (”Saturating Base Kraft” – SBK) og planker og bord av 

myke treslag. 

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 184 av 

12.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10122 – Mayr-Melnhof Karton / Kotkamills 

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/33/01 

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

(Sak M.10267 – Hellman & Friedman / Genstar / Enverus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 5. mai 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hellman & Friedman LLC (”Hellman & Friedman”, USA) 

– Genstar Capital Partners, LLC (”Genstar”, USA) 

– Titan DI Holdings, Inc., holdingselskapet i Enverus-konsernet (”Enverus”, USA), som i dag er kontrollert av Genstar 

alene 

Hellman & Friedman og Genstar overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Enverus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hellman & Friedman: aktivt eierfond med investeringer i en rekke sektorer over hele verden og fokus på 

markedsledende selskaper med vekstpotensial.  

– Genstar: aktivt eierfond som spesialiserer seg på investeringer i mellomstore selskaper innen finansielle tjenester, 

helsetjenester, industriteknologi og programvare. 

– Enverus: leverandør av SaaS (”Software as a Service”) som gir forretningskritisk innsikt til energi-, kraft- og 

råvareindustriene. Enverus’ SaaS-løsninger er rettet mot oppstrøms-, midtstrøms- og nedstrømsmarkedene og bidrar 

til å gjøre selskaper med virksomhet innen kartlegging og produksjon, oljefelttjenester, midtstrømsaktiviteter, 

forsyningstjenester, handel og risiko og kapitalmarkedet i stand til å samarbeide bedre og bli mer effektive og 

konkurransedyktige. 

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 184 av 

12.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10267 – Hellman & Friedman / Genstar / Enverus 

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/33/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10118 – Investindustrial / Guala Closures) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10118. 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.10225 – AES / Coatue / Schneider Electric / Uplight) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32021M10225. 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/33/03 

2021/EØS/33/04 

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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Statsstøtte – Italia 

Statsstøtte SA.39639 (2021/C) (tidl. 2021/NN) – Påståtte statsstøttetiltak til fordel for  

Cineca-konsortiet 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 1. mars 2021, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 177 av 7.5.2021, s. 29 , underrettet Italia om at den har besluttet å innlede undersøkelse i henhold 

til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til tiltakene som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 177 av 7.5.2021,  

s. 29), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Italia. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.  

2021/EØS/33/05 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.177.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.177.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.177.01.0029.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Tyskland 

Statsstøtte SA.53625 (2020/N) – Utfasing av lignitt 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 2. mars 2021, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 177 av 7.5.2021, s. 50, underrettet Tyskland om at den har besluttet å innlede undersøkelse i 

henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn til ovennevnte 

tiltak. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til tiltaket som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 177 av 7.5.2021,  

s. 50), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Tyskland. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2021/EØS/33/06 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.177.01.0050.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.177.01.0050.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.177.01.0050.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet 

Endring av forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Brive–Paris (Orly) 

Opprinnelig ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

28. oktober 1995 

Endringenes ikrafttredelsesdato 5. januar 2022 

For henvendelser om teksten til og eventuell relevant 

informasjon og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til 

å yte offentlig tjeneste 

Kunngjøring av 16. mars 2021 om endring av 

forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging mellom Brive og Paris (Orly) 

NOR: TRAA2104147A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

For ytterligere opplysninger: 

Direction Générale de l 'Aviation Civile 

DTA/SDS1 

50 rue Henry Farman 

FR-75720 Paris CEDEX 15 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 158094321 

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2021/EØS/33/07 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Brive–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 5. januar 2022 til 4. januar 2026 

Frist for innsending av søknader og anbud 15. juli 2021 (12.00 lokal tid i Paris) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og 

eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste 

Syndicat Mixte pour la Création, l’Aménagement et la 

Gestion de l’Aérodrome Brive Souillac 

Representant: Julien Bounie, leder 

Adresse: 

Mairie de Brive 

Place Jean Charbonnel 

BP 80433 

FR-19312 Brive CEDEX 

FRANKRIKE 

Tlf.: + 33 555181880 

E-post: smabs@brive.fr 

Kjøperprofil: https://www.centreofficielles.com 

 

2021/EØS/33/08 

mailto:smabs@brive.fr
https://www.centreofficielles.com/
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