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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. november 2020 

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 

01.11.2020– 1,80 –0,55 0,32 

 

  

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

2021/EØS/4/01 
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 14.10.2020 

Sak nr. 85638 

Vedtak nr. 117/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Fornyelse og endring av kompensasjonsordningen for 

arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved 

avlysning eller utsettelse av angementer som følge av 

covid-19-utbruddet 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19-

utbruddet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Formålet med ordningen er å kompensere for 

kvalifiserte tap som oppstår som følge av at 

arrangementer i frivillighets- eller idrettssektoren 

avlyses eller utsettes for å bekjempe spredningen av 

covid-19-viruset. 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 1 milliarder 

Varighet Til 31.12.2020 

Økonomiske sektorer Frivillighets- og idrettssektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Postboks 800  

NO-6805 Førde 

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/4/02 

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

vedrørende 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av 

tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 

kontinentalsokkel – 25. konsesjonsrunde 

Olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for 

petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av  

30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 

hydrokarboner. 

Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annen stat som har 

sluttet seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske 

personer hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen. 

Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 

dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel. 

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 

Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som sammen med andre leverer felles 

søknad, er å betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte 

gruppesøknader og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny 

utvinningstillatelse, herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke 

operatør for slike grupper. 

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om 

inngåelse av en avtale om petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 

utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to 

stratigrafisk delte tillatelsene inngår en avtale som regulerer forholdet mellom partene i så måte. 

Ved inngåelsen av nevnte avtale om petroleumsvirksomhet danner avtalepartene et interessentskap hvor 

partenes andeler til enhver tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen. 

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på relevante dokumenter fra tildelingen i 

forhåndsdefinerte områder 2020 og 24. konsesjonsrunde. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle 

tilpasninger i rammeverket gjøres kjent for mulige søkere før søknadsfristen utløper. 

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse 

For å fremme god ressursforvaltning og rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk 

kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 

kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør: 

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaver 

planlegger å foreta en effektiv leting etter petroleumsforekomster der. 

b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en 

kostnadseffektiv leting etter og eventuell utvinning av petroleum fra det berørte geografiske området. 

c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder. 

d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å drive leting etter og eventuell utvinning av 

petroleum i det berørte geografiske området. 

e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta med i 

vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som 

rettighetshaver. Nasjonale sikkerhetshensyn kan også tas i betraktning dersom departementet vurderer 

et slikt hensyn relevant.  

2021/EØS/4/03 
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f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 

har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. 

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én 

med erfaring som nevnt under f). 

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én 

brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring 

utenfor norsk kontinentalsokkel. 

i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør. 

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller høy 

temperatur (HPHT), skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én rettighetshaver selv 

ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal én rettighetshaver 

ha boret en HPHT-brønn som operatør. 

Blokker det kan søkes om 

Det er anledning til å søke om utvinningstillatelser for følgende blokker eller deler av blokker i 

Norskehavet og Barentshavet:  

6203/1,2,3,4,5,6 

6204/1,2,3,4,5 

7017/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7018/1,2 

7116/1,2,3,4,5 

7117/6,7,8,9,10,11,12 

7118/4,5,6,7,8,9,10,11,12 

7126/6 

7127/4,5,6 

7128/4,5,6 

7215/12 

7216/8,10,11,12 

7217/10 

7315/1,2,3,5,6,8,9 

7316/10,11 

7322/1,2 

7323/2,3 

7324/1,2,3,4  
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7325/1 

7326/3,6 

7327/1,2,3,4,5,6 

7328/1,2,3,4,5,6 

7329/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7330/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7332/7,8,9 

7333/7,8,9 

7422/12 

7423/10,11,12 

7424/7,8,9,10,11,12 

7425/7,8,10,11,12 

7428/9 

7429/7,8,9 

7430/7,8,9 

7431/7,8 

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker. 

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på 

Oljedirektoratets nettsted: www.npd.no. 

Søknaden sendes til Olje- og energidepartementet i valgfritt elektronisk format. L2S Authority 

Communication er en mulig kanal som kan benyttes. 

Adressen er: 

postmottak@oed.dep.no 

Søknaden og søknadsbrevet sendes til Oljedirektoratet i elektronisk format via L2S Authority 

Communication. 

Søknadsfrist: 23. februar 2021 kl. 12.00. 

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum i 25. konsesjonsrunde for norsk kontinentalsokkel vil etter 

planen finne sted i andre kvartal 2021. 

https://www.npd.no/fakta/utvinningstillatelser/konsesjonsrunder/25.-konsesjonsrunde/
mailto:postmottak@oed.dep.no
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10024 – Blackstone/Winoa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. januar 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: 

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

– Winoa SA (”Winoa”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global alternativ kapitalforvaltning. 

– Winoa: produksjon og salg av metalliske slipeprodukter. 

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 21 av 

20.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10024 – Blackstone/Winoa 

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/4/04 

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

(Sak M.10060 – Francisco Partners / Marlin Equity Partners / Conan Holdco) 

1.  Kommisjonen mottok 7. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Francisco Partners (USA) 

– Marlin Equity Partners (USA) 

Francisco Partners og Marlin Equity Partners overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Conan Holdco AS (“fellesforetaket”, Norge). Fellesforetaket vil kombinere 

virksomheten til Consignor, et norsk foretak som i dag er kontrollert av Francisco Partners alene, og Unifaun, et svensk 

foretak som i dag er kontrollert av Marlin Equity Partners alene. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Francisco Partners: globalt aktiv eierkapital-foretak som fokuserer på investering i teknologi- og teknologibaserte 

virksomheter. 

– Marlin Equity Partners: globalt investeringsforetak med eierinteresser i en portefølje av foretak innen blant annet 

programvare og teknologi. 

– Fellesforetaket: levering av tjenester knyttet til transportadministrasjonssystemer (“TAS”) i flere EØS-land, inkludert 

Sverige, Finland og Norge. 

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 18 av 

18.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10060 – Francisco Partners / Marlin Equity Partners / Conan Holdco 

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/4/05 

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

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

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. januar 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 Group”, USA) 

– Dorel Industries Inc. (”Dorel”, Canada) 

Cerberus Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Dorel. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cerberus Group: privat investeringsforetak som investerer i fast eiendom og løsøre av alle typer over hele verden. 

Noen av hovedsektorene der foretakene kontrollert av Cerberus Group genererer omsetning, er finansielle tjenester, 

produksjon, bygningsmaterialer og fast eiendom. 

– Dorel: foretak med virksomhet over hele verden som er aktivt innen barneartikler, sykler og produkter til hjemmet. 

Dorel Juveniles merkevarer omfatter globale merker som Maxi-Cosi, Quinny og Tiny Love samt regionale merker 

som Safety 1st, Bébé Confort, Cosco og Infanti. Dorel Sports' merker omfatter Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, 

Caloi og IronHorse. Dorel Home markedsfører et bredt sortiment av innenlands produserte og importerte møbler. 

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 20 av 

19.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10086 – Cerberus Group / Dorel Industries 

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/4/06 

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


21.1.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 4/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10095 – Crédit Agricole Italia / Credito Valtellinese) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Crédit Agricole Italia S.p.A. (”CAI”, Italia), som tilhører Crédit Agricole Group (Frankrike) 

– Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A. (”CreVal”, Italia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 23. november 2020. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CAI leverer bank- og forsikringstjenester i Italia.  

– Crédit Agricole Group leverer et bredt spekter av bank- og finanstjenester innen alle deler av detaljbanksektoren og 

relaterte finansielle aktiviteter, som forsikring, kapitalforvaltning, leasing, fordringskreditt, investerings-

bankvirksomhet og forbrukerkreditt. 

– CreVal er aktivt i detaljbanksektoren i Italia. 

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 20 av 

19.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10095 – Crédit Agricole Italia / Credito Valtellinese 

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/4/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10096 – Invitalia / ArcelorMittal / AM InvestCo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (”Invitalia”, Italia)  

– ArcelorMittal S.A. (”ArcelorMittal”, Luxembourg)  

– AM InvestCo Italy S.p.A. (”AM InvestCo”, Italia), kontrollert av ArcelorMittal 

Invitalia og ArcelorMittal overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele AM InvestCo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Invitalia er et italiensk nasjonalt byrå for fremme av utenlandske investeringer og økonomisk utvikling i Italia som i 

dag kontrollerer en rekke foretak med virksomhet innen sektorene telekommunikasjonsinfrastruktur, bankvirksomhet, 

turisme og byutvikling. 

– ArcelorMittal er et verdensomspennende stål- og gruveforetak med hovedfokus på produksjon, distribusjon, 

markedsføring og salg av stålprodukter til bruk innen blant annet bilindustrien, byggevirksomhet, husholdningsutstyr 

og emballering. ArcelorMittal produserer en rekke halv- og helfabrikater av stål, inkludert flate og lange 

karbonstålprodukter.  

– AM InvestCo er et datterforetak av ArcelorMittal som kontrollerer visse italienske stålforretningsenheter eid av Ilva 

Group som er aktive innen produksjon, bearbeiding og distribusjon av flate karbonstålprodukter og sveisede stålrør. 

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 21 av 

20.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10096 – Invitalia / ArcelorMittal / AM InvestCo 

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/4/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10100 – Stirling Square Capital Partners / TA Associates / NBS Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TA Associates Management L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited (”SSCP Funds”, Jersey, Det forente kongerike) 

– NBS Group (”NBS”, Det forente kongerike) 

TA Associates og SSCP Funds overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele NBS.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TA Associates fokuserer på bestemte sektorer innen teknologi, helsetjenester, finansielle tjenester, forbrukertjenester 

og forretningsmessig tjenesteyting. 

– SSCP-fondene investerer, via tre aktive eierfond, i blant annet ikke-børsnoterte aksjer og aksjerelaterte instrumenter 

gjennom management buy-outs, management buy-ins, vekstkapital og andre aktiv eierkapital-transaksjoner i hele 

Europa. 

– NBS leverer plattformer basert på SaaS (”Software as a Service”) til fagfolk innen arkitektur, bygg og anlegg der 

formålet er å koble brukere og data sammen for dermed å oppnå bedre resultater i konstruksjonsprosessen. 

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 22 av 

21.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10100 – Stirling Square Capital Partners / TA Associates / NBS Group 

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/4/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10105 – FSN Capital / Obton Invest / Obton Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– FSN Capital GP VI Limited (”FSN Capital VI”, Det forente kongerike), som tilhører konsernet FSN Capital 

– Obton Invest A/S (”Obton Invest”, Danmark)  

– Obton Group Holding A/S (”Obton Group”, Danmark), som i dag er kontrollert av Obton Invest 

FSN Capital VI og Obton Invest overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Obton Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FSN Capital VI er et investeringsfond som forvaltes av FSN Capital, et rådgivingsfirma innen aktiv eierkapital som 

tilbyr investeringsmuligheter til institusjonelle investorer i Nord-Europa. 

– Obton Invest er holdingforetaket til Obton Group, gjennom hvilket sistnevnte tilbyr alternative investerings-

muligheter.  

– Obton Group er spesialisert innen alternative investeringer og tilbyr investeringsmuligheter knyttet til 

solenergiprosjekter og fast eiendom til individuelle private investorer via sine datterforetak. 

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 24 av 

22.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10105 – FSN Capital / Obton Invest / Obton Group  

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/4/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10117 – A.P. Moller / APMH Invest / Faerch Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– APMH Invest A/S (”APMHI”, Danmark), et heleid datterforetak av A.P. Møller Holding A/S (”APMH”, Danmark) 

– Faerch Group A/S (”Faerch”, Danmark) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APMHI: porteføljeforvaltning med fokus på skipsfart, oljeutvinning og landbasert industri. APMHI er et datterforetak 

av APMH, som er den kontrollerende aksjeeieren i A.P. Møller-Maersk A/S, et integrert transport- og 

logistikkonsortium. 

– Faerch: produksjon og distribusjon av plastemballasje til næringsmiddelindustrien, inkludert ulike termoformede 

plastbrett i alle de viktigste typene plastharpiks, med hovedfokus på de europeiske markedene for ferdigretter, kald 

mat og snacks og ferskt kjøtt. 

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 24 av 

22.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10117 – A.P. Moller / APMH Invest / Faerch Group 

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/4/11 

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


Nr. 4/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.1.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10120 – EQT/Molslinjen)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. januar 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. (”EFMS”, Luxembourg), kontrollert av EQT AB (Sverige) 

– Molslinjen A/S (”Molslinjen”, Danmark)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EFMS: forvaltning av EQT Infrastructure V, et fond som investerer i infrastruktur og aktiva og virksomheter knyttet 

til infrastruktur hovedsakelig i Europa og Nord-Amerika.  

– Molslinjen: drift av fergeruter i Danmark og mellom Danmark og Sverige/Tyskland.  

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 18 av 

18.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10120 – EQT/Molslinjen 

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/4/12 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10131 – Partners Group / Warburg Pincus / Ecom Express Private) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Partners Group AG (”Partners Group”, Sveits) 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”, USA)  

– Ecom Express Private Limited (”Ecom Express Private”, India), kontrollert av Warburg Pincus 

Partners Group og Warburg Pincus overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over Ecom Express Private. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group: foretak som forvalter investeringer i private markeder globalt og er aktivt innen en rekke bransjer. 

– Warburg Pincus: globalt aktiv eierkapital-foretak med porteføljeforetak innen en rekke forskjellige sektorer (f.eks. 

forbrukertjenester, tjenester til industrien og forretningsmessig tjenesteyting, energi, finansielle tjenester, 

helsetjenester, fast eiendom og teknologi). 

– Ecom Express Private: leverandør av tredjeparts logistikktjenester i India. 

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 24 av 

22.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10131 – Partners Group / Warburg Pincus / Ecom Express Private 

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 

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/4/13 

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


Nr. 4/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.1.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10145 – American Industrial Partners / Personal Care Business of Domtar) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. januar 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AIPCF VII Global Corp Holding LP, et investeringsfond forvaltet av American Industrial Partners (”AIP”, USA) 

– Domtar Corporations virksomhet innen personlig pleie (”Personal Care Business of Domtar”, USA) 

AIP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Personal Care Business 

of Domtar. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIP: mellomstort aktiv eierkapital-foretak som fokuserer på oppkjøp og styrking av industriforetak med hovedkontor 

i Nord-Amerika. 

– Personal Care Business of Domtar: produsent av absorberende hygieneprodukter, inkludert inkontinensprodukter for 

voksne (f.eks. beskyttende undertøy, truser, truseinnlegg og sengebeskyttelser) og hygieneprodukter for småbarn 

(f.eks. bleier). 

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 20 av 

19.1.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10145 – American Industrial Partners / Personal Care Business of Domtar 

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.8964 – Delta / Air France-KLM / Virgin Group / Virgin Atlantic) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32019M8964. 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.9956 – DTC / CEPCON / Hornsea One OFTO) 

Kommisjonen besluttet 11. januar 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 32021M9956. 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.10041 – PAI/Addo/ComplEat) 

Kommisjonen besluttet 6. januar 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 32021M10041. 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.10068 – Brookfield/Mansa/Polenergia) 

Kommisjonen besluttet 5. januar 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 32021M10068. 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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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments-  

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

lufttrafikk i Fellesskapet 

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

Medlemsstat Finland 

Berørte flyruter Helsinki–Joensuu 

Helsinki–Jyväskylä 

Helsinki–Kajaani 

Helsinki–Kemi 

Helsinki–Kokkola 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte offentlig 

tjeneste 

1. april 2021 

Teksten til og eventuell relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon om forpliktelsen til å yte offentlig 

tjeneste kan fås gratis ved henvendelse til: 

Ytterligere opplysninger: Finnish Transport and 

Communications Agency (Traficom) 

Adresse: 

PO Box 320 

FI-00059 Traficom 

FINLAND 

E-post: kirjaamo@traficom.fi 

Internett: 

http://www.traficom.fi/en/transport/aviation/air-public-

service-obligations 
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Kommisjonskunngjøring 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 Finland 

Berørte flyruter Helsinki–Joensuu 

Helsinki–Jyväskylä 

Helsinki–Kajaani 

Helsinki–Kemi 

Helsinki–Kokkola 

Frist for innsending av anbud 61 dager etter at denne anbudsinnbydelsen ble kunngjort 

(EUT C 15 av 14.1.2021, s. 4). 

Kontraktens varighet 1. april–31. desember 2021 

Anbudsinnbydelsen og eventuell relevant informasjon 

og/eller dokumentasjon i forbindelse med anbudet og 

forpliktelsen til å yte offentlig tjeneste kan fås gratis ved 

henvendelse til: 

Ytterligere opplysninger: Finnish Transport and 

Communications Agency (Traficom) 

Adresse: 

PO Box 320 

FI-00059 Traficom 

FINLAND 

E-post: kirjaamo@traficom.fi 

Internett: www.traficom.fi/en/transport/aviation/air-

public-service-obligations 
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