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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. mars 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 

1.3.2021–  1,50 –0,61 0,44 

 

  

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

2021/EØS/36/01 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 11. februar 2021 

Sak nr. 86146 

Vedtak nr. 009/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Norsk støtteordning for utvikling, distribusjon og 

fremme av interaktive audiovisuelle produksjoner 

(dataspill) 

Rettslig grunnlag En forskrift som ennå ikke er vedtatt  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kultur 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 80 millioner årlig  

Støtteintensitet i) Støtte til produksjon og utvikling av interaktive 

produksjoner: opptil 50 %, og opptil 75 % hvis 

spillet kvalifiserer som et ”smalt audiovisuelt 

verk”. 

ii) Støtte til markedsføring og distribusjon av 

interaktive produksjoner: samme støtteintensitet 

som over.  

iii) Støtte til fremme av interaktive produksjoner: 

opptil 100 %. 

Varighet Til 31. desember 2026  

Økonomiske sektorer Kultur 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Norsk Filminstitutt  

Postboks 482 Sentrum  

NO-0105 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/36/02 

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 15. februar 2021 

Sak nr. 86344 

Vedtak nr. 010/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endring i tilskuddsordningen for likviditetsstøtte til 

foretak i reiselivsnæringen i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Det nasjonale rettslige grunnlaget vil være et 

stortingsvedtak som hjemler endringen. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-

utbruddets innvirkning på økonomien 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 850 millioner 

Støtteintensitet Opptil 80 % av støtteberettigede kostnader for små og 

mellomstore bedrifter. Opptil 70 % av støtteberettigede 

kostnader for store foretak. Kostnader for materielle og 

immaterielle aktiva som er nødvendig for 

prosjektgjennomføring: opptil 20 %. 

Varighet 15.2.2021–30.6.2021 

Økonomiske sektorer NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3, 90, 91 

og 93 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

Pb. 448 Sentrum  

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/36/03 

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 18. februar 2021 

Sak nr. 86231 

Vedtak nr. 011/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Midlertidige endringer i tilskuddsordningen for 

sysselsetting av sjøfolk 

Rettslig grunnlag Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til 

sjøs og forskrift om tilskudd til sysselsetting av 

arbeidstakere til sjøs 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Redusere kostnadene for skipsrederier som sysselsetter 

sjøfolk fra Norge og andre EØS-land 

Støttens form Skatte- og trygderefusjoner 

Budsjett Økning på NOK 230 millioner 

Varighet 1. januar 2021 til 30. juni 2021 

Økonomiske sektorer Sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Sjøfartsdirektoratet 

Postboks 2222 

NO-5509 Haugesund 

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/36/04 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9854 – KHS/Ferrum) 

1.  Kommisjonen mottok 17. 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: 

– KHS GmbH (Tyskland), kontrollert av Salzgitter AG (Tyskland) 

– Ferrum AG (Sveits) 

– Ferrum Packaging AG (Sveits), kontrollert av Ferrum AG 

KHS GmbH og Ferrum AG overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Ferrum Packaging AG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KHS GmbH: levering av maskiner for tapping på glass- og PET-flasker, bokser, poser og kanner til drikkevare- og 

næringsmiddelindustrien og annen industri. Til drikkevareindustrien leverer foretaket også komplette tappe- og 

emballeringslinjer i tillegg til en tappemaskin. 

– Ferrum Packaging AG: levering av boksemaskiner til næringsmiddelemballeringsindustrien. 

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 199 av 

27.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9854 – KHS/Ferrum 

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/36/05 

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

(Sak M.10221 – PLD / NBIM / Target Assets) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Prologis, L.P. (”PLD”, USA) 

– Norges Bank Investment Management (”NBIM”, Norge) 

– 10 eiendommer beliggende i Tyskland (”målaktivaene”)  

PLD og NBIM overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over målaktivaene 

som helhet.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PLD: eiendomsinvesteringsforvalter som eier, driver og bygger ut eiendommer, hovedsakelig for industriformål, i 

Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia.  

– NBIM: institusjonell investering for Statens pensjonsfond utland (”SPU”) på vegne av det norske Finans-

departementet, med fokus på globale investeringer, herunder investeringer i fast eiendom i Nord-Amerika, Europa og 

Japan.  

– Målaktivaene: 10 eiendommer i Tyskland som primært brukes som logistikkanlegg, men også for andre kommersielle 

formål, hovedsakelig i Berlin-regionen, men også i Duisburg- og Niederrhein-regionen.  

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 201 av 

28.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10221 – PLD / NBIM / Target Assets 

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/36/06 

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

(Sak M.10234 – Bain Capital / Cinven / Lonza Specialty Ingredients) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited (”Cinven”, Storbritannia)  

– Lonzas virksomhet innen spesialingredienser (”Lonza Specialty Ingredients”, Sveits), kontrollert av Lonza Group AG 

(Sveits) 

Bain Capital og Cinven overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Lonza Specialty Ingredients. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital er et aktivt eierfond som investerer i foretak innen en rekke bransjer, herunder informasjonsteknologi, 

helsetjenester, detaljhandel og forbruksvarer, kommunikasjon, finanstjenester og industri/produksjon. 

– Cinven er et aktivt eierfond som leverer investeringsforvaltningstjenester og investeringsrådgivningstjenester til en 

rekke investeringsfond. 

– Lonza Specialty Ingredients leverer løsninger for mikrobiell kontroll og kjemikalieteknologier for en rekke 

sluttanvendelser, herunder trebeskyttelse, olje og gass, plast, metaller, maling og belegg. Foretaket leverer også 

spesialprodukter og -tjenester, som sammensatte materialer og ytelsesforbedrende mellomprodukter og kjemikalier, 

samt skreddersydde utviklings- og produksjonstjenester for en rekke anvendelser og bransjer. 

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 197 av 

26.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10234 – Bain Capital / Cinven / Lonza Specialty Ingredients 

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/36/07 

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

(Sak M.10256 – I Squared Capital / TDR Capital / Aggreko) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– I Squared Capital Advisors LLC (”I Squared Capital”, USA) 

– TDR Capital LLP (”TDR Capital”, Storbritannia) 

– Aggreko plc (”Aggreko”, Storbritannia) 

I Squared Capital og TDR Capital overtar i fellesskap indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) over hele Aggreko. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– I Squared Capital: global infrastrukturinvesteringsforvalter som fokuserer på sektorer som energi, forsyningstjenester, 

telekommunikasjon, helsetjenester og transport i Nord-Amerika, Europa og andre deler av verden.  

– TDR Capital: aktivt eierfond som investerer i en rekke sektorer, inkludert detaljhandel med motordrivstoff, 

treningssentre og helsestudioer, bilvaskeanlegg, tjenester knyttet til tomme eiendommer, modulbygging, puber og 

restauranter og renoveringstjenester for subsidierte boliger, særlig i Storbritannia. 

– Aggreko: Utleie av generatorer og relatert kraftutstyr og temperaturkontrollutstyr samt levering av tilknyttede 

tjenester til kunder over hele verden innen sektorer som olje og gass, arrangementer, produksjonsindustri og 

gruvedrift, tekniske bygningsinstallasjoner og bygg og anlegg.  

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 201 av 

28.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10256 – I Squared Capital / TDR Capital / Aggreko 

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/36/08 

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

(Sak M.10278 – EQT/Cerba) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. (”EQT”, Luxembourg) 

– Cerba Group (”Cerba”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: forvalter for investeringsfondet EQT IX, som har investeringer i Europa som hovedfokus. EQT-fondets 

porteføljeforetak driver virksomhet innen en rekke bransjer og sektorer, inkludert farmasøytisk sektor, eldreomsorg 

og veterinærtjenester. 

– Cerba: globalt og diversifisert laboratorietjenesteselskap som driver virksomhet innen klinisk patologi i Frankrike og 

internasjonalt. Det er i dag aktivt i 40 land på fem kontinenter. Cerbas virksomhet fordeler seg på tre 

hovedforretningsområder: i) spesialprøver, ii) rutineprøver og iii) klinisk utprøving. Det tilbyr også tjenester knyttet 

til dyrebiologi og dyrevelferd. 

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 201 av 

28.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10278 – EQT/Cerba 

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/36/09 

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


Nr. 36/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.5.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10281 – Astorg/Cobepa/Corsearch) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. mai 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Astorg Asset Management S.à.r.l. (”Astorg”, Luxembourg) 

– Cobepa SA (”Cobepa”, Belgia) 

– Corsearch US Holdings, Inc. (”Corsearch”, USA) 

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

nr. 4 over Corsearch. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Astorg: aktivt eierfond som søker å inngå partnerskap med team spesialisert innen entreprenørskapsledelse for å kjøpe 

opp selskaper globalt og skape verdi gjennom å bidra med strategisk veiledning, styringserfaring og kapital. 

– Cobepa: privateid investeringsselskap som fokuserer på investeringer i vekstkapital og oppkjøp, og som hovedsakelig 

søker investeringsmuligheter i Europa og Nord-Amerika. 

– Corsearch: data, analyser og tjenester som hjelper merkevarer å markedsføre sine produkter og redusere kommersiell 

risiko, samt støtte knyttet til varemerkeklarering og varemerkebeskyttelse. 

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 201 av 

28.5.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10281 – Astorg/Cobepa/Corsearch 

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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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9099 – Jin Jiang / Radisson) 

Kommisjonen besluttet 31. oktober 2018 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 32018M9099. 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.10162 – AmerisourceBergen / Parts of Walgreens Boots Alliance’s  

pharmaceutical business) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32021M10162. 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.10170 – Shell/NXK) 

Kommisjonen besluttet 11. mai 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 32021M10170. 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.10173 – Luminus / Essent Belgium) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10173. 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.10187 – BBC / ITV / Channel 4 / Freesat) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10187. 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.10210 – KKR/Telefónica/InfraCo) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10210. 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.10213 – Ravago/Indukern) 

Kommisjonen besluttet 3. mai 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 32021M10213. EUR-Lex gir 

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