
 

N
O

R
S

K
 u

tg
a

v
e 

 

EØS-tillegget 
til Den europeiske 
unions tidende 

ISSN 1022-9310 

Nr. 39 

28. årgang 

10.6.2021 

 

 I EØS-ORGANER  

 1. EØS-komiteen  

 II EFTA-ORGANER  

 1. EFTA-statenes faste komité  

 2. EFTAs overvåkingsorgan  

 3. EFTA-domstolen  

 III EU-ORGANER  

 1. Kommisjonen  

2021/EØS/39/01  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.9971 – P27 NPP / Bankgirot)  ....  1 

2021/EØS/39/02  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10078 – Cargotec/Konecranes) 2 

2021/EØS/39/03  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10165 – AstraZeneca / Alexion 

Pharmaceuticals)  ...................................................................................................................  3 

2021/EØS/39/04  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10289 – PSP / Aviva / 10 Station 

Road) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  ......................................  4 

2021/EØS/39/05  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10291 – Arçelik / Whirlpool 

Beyaz) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte  .....................................  5 

2021/EØS/39/06  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10298 – Colony Capital / 

Platinum Spring / EdgePoint) – Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 6 

2021/EØS/39/07  Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10328 – CDPQ / ATI / ATI 

European Communications Infrastructure Business) – Sak som kan bli behandlet etter 

forenklet framgangsmåte .......................................................................................................  7 

2021/EØS/39/08  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.9695 – LVMH/Tiffany)  ............................................................................................  8 

2021/EØS/39/09  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10087 – Proximus / Nexus Infrastructure / JV)  ........................................................  8 



2021/EØS/39/10  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10220 – TPG Capital / AT&T / AT&T US video business)  .....................................  9 

2021/EØS/39/11  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10222 – CDPQ / Telefónica / FiBrasil JV)  ...............................................................  9 

2021/EØS/39/12  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10228 – Advent / Mondial Relay)  ............................................................................  10 

2021/EØS/39/13  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10233 – Clearlake / TA Associates / Charlesbank / Ivanti)  ......................................  10 

2021/EØS/39/14  Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning  

(Sak M.10253 – Colony Capital / Goldman Sachs / Japan JV)  .............................................  11 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/1 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9971 – P27 NPP / Bankgirot) 

1.  Kommisjonen mottok 3. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Danske Bank A/S (”Danske Bank”, Danmark) 

– Nordea Bank Abp (”Nordea”, Finland) 

– OP Corporate Bank plc (”OP”, Finland) 

– Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”, Sverige) 

– Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”, Sverige) 

– Swedbank AB (”Swedbank”, Sverige) 

– P27 Nordic Payments Platform AB (”P27 NPP”, Sverige) 

– Bankgirocentralen BGC AB (”Bankgirot”, Sverige)  

Danske Bank, Nordea, OP, Handelsbanken, SEB og Swedbank overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over P27 NPP (direkte) og Bankgirot (indirekte gjennom P27 

NPP). 

Sammenslutningen gjennomføres i) ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak, når det gjelder opprettelsen av P27 NPP, 

og ii) ved kjøp av aksjer, når det gjelder P27 NPPs overtakelse av Bankgirot. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Danske Bank, Nordea, OP, Handelsbanken, SEB og Swedbank: seks bankkonsern som hovedsakelig er aktive i 

Norden og tilbyr et bredt utvalg av finansieringstjenester, herunder betalingstjenester.  

– P27 NPP: en fellesnordisk betalingsplattform som for tiden er under utvikling med henblikk på å etablere en 

betalingsinfrastruktur i sanntid, over landegrensene og for flere valutaer, i den nordiske regionen (inkludert Danmark, 

Finland, Sverige og eventuelt Norge). P27 NPP kommer også til å tilby betalingstjenester med merverdi i Norden. 

– Bankgirot: den nåværende leverandøren av den underliggende infrastrukturen for behandling av betalinger og 

betalingsinformasjon samt andre betalingstjenester med merverdi i Sverige. 

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 221 av 

10.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9971 – P27 NPP / Bankgirot 

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/39/01 

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


Nr. 39/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10078 – Cargotec/Konecranes) 

1.  Kommisjonen mottok 28. mai 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cargotec Corporation (”Cargotec”, Finland) 

– Konecranes plc (”Konecranes”, Finland) 

Cargotec fusjonerer i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med Konecranes. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cargotec: leverer utstyr og tjenester særlig for godshåndtering i havner og terminaler, for transport på skip og på vei. 

Cargotecs hovedaktiviteter er fordelt på i) Kalmar, som tilbyr godshåndteringsutstyr og automatiserte terminal-

løsninger, ii) Hiab, som tilbyr utstyr for godshåndtering på vei, og iii) MacGregor, som tilbyr tekniske løsninger og 

tjenester for skipsfartsnæringen. 

– Konecranes: leverer utstyr og tjenester særlig for løfting og godshåndtering på verft, i havner og terminaler. 

Konecranes’ hovedaktiviteter er fordelt på i) Port Solutions, som tilbyr containerhåndteringsutstyr og automatise-

ringsteknologi, og ii) Industrial Equipment, som tilbyr løftekraner, kraner og materialhåndteringsløsninger for 

produksjons- og bearbeidingsindustrien. 

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 215 av 

7.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10078 – Cargotec/Konecranes 

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

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

Faks: +32 229 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2021/EØS/39/02 

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

(Sak M.10165 – AstraZeneca / Alexion Pharmaceuticals) 

1.  Kommisjonen mottok 31. mai 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AstraZeneca PLC (”AstraZeneca”, Storbritannia) 

– Alexion Pharmaceuticals Inc. (”Alexion”, USA)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AstraZeneca: globalt legemiddelforetak som driver med utvikling og markedsføring av legemidler rettet mot 

behandlingsområdene i) onkologi, ii) hjerte- og karsykdommer, nyresykdommer og stoffskiftesykdommer, og iii) 

luftveissykdommer og immunologi.  

– Alexion: amerikansk biofarmasøytisk foretak som fokuserer på sjeldne og svært sjeldne sykdommer der det er et stort 

uoppfylt medisinsk behov.  

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 215 av 

7.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10165 – AstraZeneca / Alexion Pharmaceuticals 

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 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2021/EØS/39/03 

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


Nr. 39/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10289 – PSP / Aviva / 10 Station Road) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Public Sector Pension Investment Board (”PSP”, Canada) 

– Aviva Plc Group (”Aviva”, Storbritannia) 

– 10 Station Road (Storbritannia). 

PSP og Aviva overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 10 Station Road. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSP: forvalter pensjonsinvesteringer og pensjonsplaner til Canadas føderale offentlige sektor, Canadas væpnede 

styrker samt Canadas ridende politi og reservestyrke. Det forvalter en variert portefølje som omfatter aksjer, 

obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, 

naturressurser og kredittinvesteringer. 

– Aviva: et børsnotert britisk selskap i forsikringssektoren. Aviva Plc er notert på hovedmarkedet til London-børsen. 

Avivas konsern tilbyr et bredt utvalg forsikrings-, spare- og investeringsprodukter i 16 land. Avivas konsern er 

hovedsakelig aktive i Storbritannia, Frankrike og Canada, men har også aktiviteter i det øvrige Europa og i Asia. 

– 10 Station Road: et kontorbygg som befinner seg på 10 Station Road i Cambridge, CB1, Storbritannia. 

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 222 av 

11.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10289 – PSP / Aviva / 10 Station Road 

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 64 301 

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/39/04 

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


10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/5 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10291 – Arçelik / Whirlpool Beyaz) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. mai 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Arçelik (Tyrkia), kontrollert av Koç Holding A.S 

– Whirlpool Beyaz (Tyrkia), som tilhører Whirlpool 

Arçelik overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Whirlpool Beyaz. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Arçelik: produksjon og levering av et bredt utvalg husholdningsapparater, forbrukerelektronikk og komponenter.  

I EØS leverer Arcelik apparater under merkene Beko, Blomberg, Arctic, Altus, Grundig, Flavel og ElektraBregenz. 

– Whirlpool Beyaz: produserer kjøleskap, frysere og vaskemaskiner som selges under varemerkene Whirlpool, 

Bauknecht, Ignis, Indesit, Maytag, Laden, Poland, Privileg og Kitchen Aid. 

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 219 av 

9.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10291 – Arçelik / Whirlpool Beyaz 

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 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EØS/39/05 

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


Nr. 39/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10298 – Colony Capital / Platinum Spring / EdgePoint) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Colony Capital, Inc. (”Colony Capital”, USA) 

– Platinum Spring B 2019 RSC Limited (”Platinum Spring”, De forente arabiske emirater) 

– EdgePoint HoldCo Pte Ltd (”EdgePoint”, Singapore) 

Colony Capital og Platinum Spring overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over EdgePoint, som nå kontrolleres av Colony Capital alene. Sammenslutningen gjennomføres ved 

kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Colony Capital: et børsnotert globalt eiendoms- og investeringsforvaltningsforetak. 

– Platinum Spring: et investeringsholdingselskap som eier og forvalter investeringer. Det er et heleid datterselskap av 

Abu Dhabi Investment Authority (”ADIA”), en uavhengig investeringsinstitusjon opprettet av regjeringen i emiratet 

Abu Dhabi. ADIA forvalter en global investeringsportefølje med over 20 aktivaklasser og underkategorier. 

– EdgePoint: driver med oppkjøp og drift av telekommunikasjonstårn for mobiltjenester i Indonesia og Malaysia samt 

den bredere sørøstasiatiske 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 219 av 

9.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10298 – Colony Capital / Platinum Spring / EdgePoint 

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 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EØS/39/06 

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


10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/7 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10328 – CDPQ / ATI / ATI European Communications Infrastructure Business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Caisse de Dépôt et Placement du Québec (”CDPQ”, Canada) 

– American Tower International Inc. (”ATI”, USA) 

– ATIs europeiske aktiviteter innenfor kommunikasjonsinfrastruktur (”målforetaket”) 

CDPQ og ATI overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over målforetaket, som har aktiva i Tyskland, Polen, Frankrike og Spania. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDPQ: langsiktig institusjonell investor som forvalter fond hovedsakelig for offentlige og halvoffentlige pensjons- og 

forsikringsordninger i provinsen Québec. CDPQ er den nest største forvalteren av pensjonsfond i Canada. 

– ATI: heleid datterselskap av American Towers LLC, som selv er et heleid datterselskap av American Tower 

Corporation (ATC). ATC er en uavhengig eier og operatør av passiv trådløs kommunikasjonsinfrastruktur, og har en 

portefølje på ca. 183 000 anlegg for telekommunikasjonsinfrastruktur i Amerika, Europa, Afrika og Asia. 

– Målforetaket: tilbyr telekommunikasjons-vertstjenester som er uavhengige av mobiloperatør, på steder med passiv 

trådløs kommunikasjonsinfrastruktur i Frankrike, Tyskland, Polen og, som følge av ATIs parallelle oppkjøp av et 

annet foretak (Telxius), i Spania. 

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 221 av 

10.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10328 – CDPQ / ATI / ATI European Communications Infrastructure 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 64 301 

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.9695 – LVMH/Tiffany) 

Kommisjonen besluttet 26. oktober 2020 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32020M9695. 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.10087 – Proximus / Nexus Infrastructure / JV) 

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 

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 32021M10087. 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.10220 – TPG Capital / AT&T / AT&T US video business) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 32021M10220. 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.10222 – CDPQ / Telefónica / FiBrasil JV) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10222. 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/39/10 

2021/EØS/39/11 

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


Nr. 39/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 10.6.2021 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10228 – Advent / Mondial Relay) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32021M10228. 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.10233 – Clearlake / TA Associates / Charlesbank / Ivanti) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32021M10233. 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.10253 – Colony Capital / Goldman Sachs / Japan JV) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32021M10253. 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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