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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 18. mars 2021 

Sak nr. 86433 

Vedtak nr. 019/21/COL  

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Støtteordning for eventbransjen i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Det nasjonale rettslige grunnlaget er et stortingsvedtak 

og et bevilgningsbrev utstedt av Nærings- og 

fiskeridepartementet til Innovasjon Norge. 

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 50 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 50 %.  

 Støtte til forundersøkelser er begrenset til 

NOK 500 000 per foretak.  

Varighet Fra 18. mars 2021 til 31. desember 2021  

Økonomiske sektorer  Cateringvirksomhet (NACE 56.210) 

 Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer (NACE 59.110) 

 Programmeringstjenester (NACE 62.010) 

 Spesialisert designvirksomhet (NACE 74.1) 

 Utleie- og leasingvirksomhet (NACE 77) 

 Private vakttjenester (NACE 80.1) 

 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 

(NACE 82.3) 

 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 

nevnt annet sted (NACE 82.990) 

 Tjenester tilknyttet underholdnings-

virksomhet (NACE 90.020).  

2021/EØS/41/01 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
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Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Pb. 448 Sentrum  

Akersgata 13  

NO-0104 Oslo 

Norge 

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

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

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 19. mars 2021 

Sak nr. 86535 

Vedtak nr. 021/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Støtteordning for organisasjoner i frivillig sektor i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om støtteordning for organisasjoner i frivillig 

sektor (ennå ikke vedtatt) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre likviditet for frivillige organisasjoner for derved å 

stimulere til aktivitet og hjelpe frivillige organisasjoner 

gjennom den pågående covid-19-krisen 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 755 millioner 

Støtteintensitet  Støtteintensiteten under kategori A (dekker 

både kostnader og/eller tap som 

organisasjoner påføres mer generelt) er 

opptil 15 % av beløpet som er mottatt på 

grunnlag av forskrift om merverdiavgifts-

kompensasjon for frivillige organisasjoner i 

2020.  

 Støtteintensitet under kategori B: 

- 70 % for kostnader knyttet til utvikling 

og/eller tilpasning av aktiviteter. 

- Tilleggskostnader som påløper i 

forbindelse med 

arrangementer/aktiviteter, kan dekkes 

med inntil 100 %. 

- Tap av leieinntekter eller tap av 

inntekter som følge av redusert 

publikumsantall eller deltakelse i 

forbindelse med 

arrangementer/aktiviteter kan dekkes 

med inntil 100 %.  

Varighet 19. mars 2021 til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Frivillig sektor 

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/41/02 

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 22. mars 2021 

Sak nr. 86536 

Vedtak nr. 022/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Støtteordning i forbindelse med covid-19 for arrangører 

av idrettsarrangementer av nasjonal verdi 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig ordning for arrangementer av 

nasjonal verdi i idrettssektoren 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre at idrettsarrangementer av nasjonal verdi kan 

finne sted 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 350 millioner 

Støtteintensitet For arrangementer som finner sted som planlagt, kan 

det gis tilskudd på opptil 70 %.  

For avlyste arrangementer kan det gis tilskudd på opptil 

50 %. 

Varighet 22. mars til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Frivillig sektor – utelukkende arrangører av 

idrettsarrangementer 

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/41/03 

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 26. mars 2021 

Sak nr. 86598 

Vedtak nr. 023/21/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel Støtte til Farice ehf. til investering i en tredje sjøkabel 

Rettslig grunnlag Parlamentsvedtak nr. 31/149 om godkjenning av 

regjeringens telekommunikasjonspolitikk og 

parlamentets godkjenning av statsbudsjettet med 

henblikk på finansiering av prosjektet med offentlige 

midler 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Øke sikkerheten ved og redusere sårbarheten til den 

internasjonale konnektiviteten til og fra Island og 

forkorte den digitale avstanden mellom Island og 

Europa 

Støttens form Utvidelse av aksjekapital 

Budsjett Anslått til EUR 50 millioner 

Støtteintensitet 100 % 

Økonomiske sektorer Tjenester knyttet til internasjonal konnektivitet 

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

Arnarhvoli 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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

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

2021/EØS/41/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 26. mars 2021 

Sak nr. 86620 

Vedtak nr. 024/21/COL 

EFTA-stat Island 

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

forbindelse med covid-19 

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

(lög um ferðagjöf) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Øke den innenlandske etterspørselen etter turisttjenester 

og på den måten støtte turisttjenestesektoren 

Støttens form Tilskudd (indirekte støtte) 

Budsjett ISK 1,5 milliarder 

Varighet 1. juni 2021 til 30. september 2021 

Økonomiske sektorer Turisme 

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

Arnarhvoli við Lindargötu 

IS-101 Reykjavík  

Island 

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

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

2021/EØS/41/05 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10153 – Orange / Telekom Romania Communications) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Orange S.A. (”Orange”, Frankrike) 

– Telekom Romania Communications S.A. (”TKR”, Romania), kontrollert av Deutsche Telekom AG (”DT”, Tyskland)  

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Orange: global telekommunikasjonsoperatør som er aktiv i Romania gjennom sine datterselskaper Orange Romania 

S.A. og Orange Business Romania S.A., som primært tilbyr mobile telekommunikasjonstjenester basert på sitt eget 

mobilnett samt, i svært begrenset omfang, fasttelefoni-, bredbånds- og fjernsynstjenester basert nesten utelukkende på 

tredjeparts infrastruktur. 

– TKR: leverandør av fasttelefonitjenester, fjernsynstjenester og pakker med ulike teletjenester til privat- og 

bedriftskunder, engrostjenester til andre teleoperatører samt, i svært begrenset omfang, mobile telekommunikasjons-

tjenester som mobil virtuell nettverksoperatør basert på en avtale med Telekom Romania Mobile Communications, alt 

sammen i Romania.  

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 231 av 

16.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10153 – Orange / Telekom Romania Communications 

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/41/06 

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

(Sak M.10154 – BME / Saint-Gobain Distribution the Netherlands) 

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: 

– BME Group Holding B.V. (”BME”, Nederland), som tilhører og er indirekte kontrollert av The Blackstone Group 

Inc.  

– Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. (Nederland), som tilhører Saint-Gobain Group 

BME overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Saint-Gobain 

Distribution the Netherlands B.V. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BME: distribusjon av byggematerialer i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Portugal og Sveits.  

I Nederland driver BME byggevareutsalg under varemerket BMN Bouwmaterialen og en rekke ”cash-and-carry”-

butikker som franchisetaker under varemerket Bouwmaat. BME driver også spesialiserte utsalg av byggevarer til 

innendørs bruk under varemerket BMN Wijcks og av jernvareprodukter under varemerket BMN IJzerwaren. 

– Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V.: distribusjon av grunnleggende byggematerialer i Nederland under 

varemerkene Raab Karcher, De Jager Tolhoek og Van Keulen. I tillegg er selskapet aktivt som engrosleverandør av 

keramiske fliser gjennom Tegelgroep Nederland og av VVS-produkter gjennom Galvano Groothandel. 

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 234 av 

17.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10154 – BME / Saint-Gobain Distribution the Netherlands 

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/41/07 

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

(Sak M.10273 – ArcelorMittal / Liberty Steel France) 

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: 

– ArcelorMittal S.A. (Luxembourg) 

– Liberty Steel France Holding SAS (Frankrike) 

ArcelorMittal S.A. overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Liberty 

Steel France Holding SAS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ArcelorMittal S.A.: produksjon av et bredt spekter av hel- og halvfabrikater av stål, særlig flate stålprodukter som 

plater og ark og lange stålprodukter som stenger, strukturer og skinner samt rør for ulike anvendelser. 

– Liberty Steel France Holding SAS: holdingselskap for to hovedaktiva, Liberty Rail og Liberty Ascoval. Liberty Rail 

er en skinneprodusent som driver et produksjonsanlegg i Hayange, Frankrike. Liberty Ascoval er en produsent av 

halvfabrikater av stål og smidde stålprodukter i Saint-Saulve, Frankrike. 

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 226 av 

14.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10273 – ArcelorMittal / Liberty Steel France 

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/41/08 

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


Nr. 41/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10280 – ABP/Slaney/Linden) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. juni 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ABP Food Group (”ABP”, Irland) 

– Slaney Foods International (”Slaney”, Irland), i dag kontrollert i fellesskap av ABP og Fane Valley 

– Linden Foods Limited (”Linden”, Irland), i dag kontrollert i fellesskap av ABP og Fane Valley 

ABP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Slaney og Linden. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ABP: slakting av storfe og sau, bearbeiding av kjøttet og oppsamling og bearbeiding av relaterte animalske 

biprodukter. 

– Slaney og Linden: slakting av storfe og sau, bearbeiding av kjøttet og oppsamling og bearbeiding av animalske 

biprodukter i Irland og Belgia for Slaneys vedkommende og i Storbritannia for Lindens. 

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 236 av 

18.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10280 – ABP/Slaney/Linden 

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/41/09 

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


17.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10288 – DH13 / RFR IMMO4 / Bürogebäude) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Europakommisjonen 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: 

– Demire Holding XIII GmbH (”DH 13”, Tyskland), kontrollert av DEMIRE Deutschland Mittelstand Real Estate AG 

(”DEMIRE”, Tyskland)  

– RFR Immobilien 4 GmbH (”RFR Immo4”, Tyskland), kontrollert av konsernet RFR Holding LLC (”RFR Group”, 

USA) 

– JV Theodor-Heuss-Allee GmbH (Tyskland), kontrollert av RFR Immo4 

DH 13 og RFR Immo4 overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over JV Theodor-Heuss-Allee GmbH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DH 13 og DEMIRE, med hovedkontor i Langen, Tyskland, er aktive på markedet for utleie, forvaltning og salg av 

næringsbygg i Tyskland.  

– RFR Immo4, med hovedkontor i Frankfurt am Main, Tyskland, er aktivt på markedet for utleie, forvaltning og salg av 

næringsbygg i Tyskland. RFR Group, med hovedkontor i New York, USA, er, i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde og USA, aktivt på markedet for utleie, forvaltning og salg av næringsbygg. 

– JV Theodor-Heuss-Allee GmbH, med hovedkontor i Frankfurt am Main, Tyskland, er aktivt innen kjøp, forvaltning 

og utleie av kontorbygget beliggende i Theodor-Heuss-Allee 100, Frankfurt am Main.  

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 226 av 

14.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10288 – DH13 / RFR IMMO4 / Bürogebäude 

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/41/10 

mailto::%20COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 41/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10303 – Astorg/Bridgepoint/Fenergo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Astorg VII SCSp (representert ved Astorg Asset Management S.à.r.l.) og de øvrige foretakene tilknyttet Astorg-

konsernet (”Astorg”, Luxembourg) 

– Bridgepoint Europe VI Fund (”Bridgepoint”, Storbritannia) 

– Fenergo Group Limited (”Fenergo”, Irland) 

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

3 nr. 4 over Fenergo.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Astorg er et aktivt eierfond som samarbeider med team spesialisert innen entreprenørskapsledelse for å kjøpe opp 

selskaper og bidra med strategisk veiledning, styring og kapital. 

– Bridgepoint er et internasjonalt konsern innen forvaltning av alternative aktiva som investerer i etablerte Europa-

fokuserte mellomstore foretak innenfor en rekke ulike sektorer. 

– Fenergo er en leverandør av programvareløsninger som er rettet mot å hjelpe banker og finansinstitusjoner å drive 

mer effektivt.  

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 226 av 

14.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10303 – Astorg/Bridgepoint/Fenergo 

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/41/11 

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


17.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10312 – Astorg Asset Management / Solina) 

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: 

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

– Solina Corporate S.A.S. (”Solina”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Astorg: investeringer i aktiv eierkapital. Fondene Astorg forvalter, er investert i en rekke ulike bransjer. 

– Solina: levering av aromatiske og funksjonelle ingredienser til næringsmiddelindustrien samt til kunder innen catering 

og næringsmiddeltjenester og i helsekostindustrien.  

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.10312 – Astorg Asset Management / Solina 

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/41/12 

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


Nr. 41/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10315 – BCI / ABP / TIG / Certain assets of Arauco) 

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: 

– British Columbia Investment Management Corporation (”BCI”, Canada) 

– Stichting Pensioenfonds ABP (”ABP”, Nederland) 

– Timberland Investment Group, LLC (”TIG”), kontrollert av Banco BTG Pactual S.A. (”BTG Pactual”, Brasil) 

– BTG Pactual Inversiones Forestales Fondo de Inversión (”Newco”, Chile) 

– Aktiva bestående av om lag 80 000 hektar tømmerskog i de chilenske regionene Maule, Araucanía og Los Lagos 

(”målforetaket”, Chile)  

BCI, ABP og TIG overtar i fellesskap, gjennom sine respektive eierinteresser i Newco, kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva og ved at Newco etableres for å overta og utnytte de aktuelle 

aktivaene.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BCI er en investor innen en rekke aktivatyper, herunder verdipapirer med fast avkastning, børsnoterte og ikke-

børsnoterte selskaper, infrastruktur, fornybare ressurser, fast eiendom og kommersielle pantelån. 

– ABP er et pensjonsfond for ansatte i staten og i utdanningssektoren i Nederland. 

– TIG er en organisasjon som forvalter investeringer i tømmerskog. 

– Newco er et nytt chilensk offentlig investeringsfond som kontrolleres i fellesskap av BCI, APB og TIG, og som er 

etablert med henblikk på overtakelse og utnyttelse av målforetaket.  

– Målforetaket består av 80 000 hektar tømmerskog i de chilenske regionene Maule, Araucanía og Los Lagos. 

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 236 av 

18.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10315 – BCI / ABP / TIG / Certain assets of Arauco 

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/41/13 

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


17.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10316 – Macquarie/Warrington/Bingo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Investments 3 Pte Ltd. (”MAIF3 Fund”, Singapore), et investeringsfond 

forvaltet og kontrollert av Macquarie Infrastructure and Real Assets (”MIRA”, Australia), som er en del av 

kapitalforvaltningsavdelingen til Macquarie Group Limited (“Macquarie”, Australia) 

– Warrington Investment Pte. Ltd. (”Warrington”, Singapore), et investeringsinstrument forvaltet av GIC Special 

Investments Pte. Ltd. (”GICSI”, Singapore), et datterforetak av GIC Private Limited (”GIC” og, sammen med alle 

foretakene i GIC-konsernet, ”GIC Group”, Singapore) 

– Bingo Industries Ltd. (”Bingo”, Australia) 

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

Bingo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie er en global leverandør av banktjenester og finansielle tjenester samt rådgivnings-, investerings- og 

fondsforvaltningstjenester. 

– GIC forvalter en diversifisert global portefølje av investeringer i aktiv eierkapital, venturekapital og infrastrukturfond 

samt direkteinvesteringer i private foretak. 

– Bingo er et resirkulerings- og avfallshåndteringsselskap som tilbyr løsninger knyttet til ressursforvaltning, herunder 

innsamling, behandling og gjenvinning, disponering, produksjon av resirkulerte byggevarer og produksjon av 

avfallshåndteringsutstyr (dvs. spann) i de australske delstatene New South Wales og Victoria. 

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 231 av 

16.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10316 – Macquarie/Warrington/Bingo  

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/41/14 

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


Nr. 41/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.6.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10317 – Macquarie / Warburg Pincus / PTSG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Storbritannia)  

– Premier Technical Services Group Limited (”PTSG”, Storbritannia) 

Warburg Pincus og Macquarie overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over PTSG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Warburg Pincus: forvaltning av aktive eierfond. Porteføljeforetakene til Warburg Pincus er aktive innen en rekke 

sektorer, blant annet energi, finansielle tjenester, helsetjenester, tjenester til industrien, forretningsmessig tjeneste-

yting, teknologi, media og telekommunikasjon. 

– Macquarie: levering av aktivaforvaltning, finansiering, banktjenester, rådgivningstjenester og risiko- og kapitalløs-

ninger tilknyttet gjeld, egenkapital og råvarer. Macquarie har eierinteresser i en rekke selskaper i flere ulike sektorer, 

bl.a. innen kraftforsyning i Europa. 

– PTSG: levering av byggsikkerhetsutstyr og vedlikeholdstjenester, herunder utstyr og tjenester knyttet til fasadetilgang 

og fallsikring, overspenningsvern og elektrisk testing, spesialadgang til bygninger og brannvernløsninger. 

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 236 av 

18.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10317 – Macquarie / Warburg Pincus / PTSG 

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/41/15 

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


17.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/17 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10327 – Elexent / GP JOULE Connect / Elexent DACH JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Elexent Holding SAS (”Elexent”, Frankrike), som tilhører Renault Group  

– GP JOULE Connect GmbH (”Connect”, Tyskland), kontrollert i fellesskap av GP JOULE GmbH, Reußenköge 

(Tyskland) og Minol Brunata GmbH (Tyskland)  

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

nr. 4 over Elexent Dach GmbH (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Elexent bistår kunder med å utvikle optimaliserte energistrategier ved å utforme ladeinfrastruktur som er best mulig 

tilpasset kundenes behov, og ved å føre tilsyn med installasjonen, idriftsettingen, driften og vedlikeholdet av slik 

infrastruktur. Elexent er en del av den globale kjøretøyprodusenten Renault Group. 

– Connect er aktivt innen nye mobilitetsprosjekter og planlegger og gjennomfører prosjekter knyttet til kjerne-

produktene rådgivning, ladeinfrastruktur, deling og lade- og energistyring for boligutbyggere, kjøretøyflåter, 

energileverandører, kjøretøyindustrien og infrastrukturoperatører. Connect tilhører i) GP JOULE Group, som 

fokuserer på sektoren for fornybar energi, og ii) Minol Group, som hovedsakelig er aktivt innen målingstjenester, 

faktureringstjenester og tingenes internett (IoT), e-mobilitet og delingsløsninger.  

– JV skal tilby skreddersydde og nøkkelferdige løsninger til kunder av forskjellige OEM-partnere knyttet til lading av 

elektriske kjøretøyer (inkludert analyse/prosjektgjennomgang, drift, finansieringsstøtte, installasjon, vedlikehold og 

optimalisert lading). I tillegg skal JV tilby rådgivningstjenester relatert til elektrisk mobilitet. JV vil være aktivt i 

Tyskland, og det også planlagt at JV skal etablere virksomhet i Østerrike og/eller Sveits. 

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 231 av 

16.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10327 – Elexent / GP JOULE Connect / Elexent DACH JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

(Sak M.10352 – CNP / UniCredit / Aviva Life / Aviva S.p.A) 

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: 

– CNP Assurances S.A. (”CNP”, Frankrike), kontrollert av Caisse des Dépôts et Consignations (”CDC”, Frankrike) 

– UniCredit S.p.A. (”UniCredit”, Italia)  

– Aviva Life S.p.A. (”Aviva Life”, Italia), som tilhører Aviva plc-konsernet 

– Aviva Italia Servizi, S.c.a.r.l. (”Aviva Servizi”, Italia), som tilhører Aviva plc-konsernet 

– Aviva S.p.A. (Italia), som tilhører Aviva plc-konsernet 

CNP overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Aviva Life og Aviva 

Servizi, og CNP og Unicredit overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over Aviva S.p.A. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CNP utvikler, leverer og administrerer forsikringsprodukter globalt. I Italia er CNP hovedsakelig aktivt innen levering 

av livsforsikringsprodukter. 

– UniCredit er et italiensk bankkonsern som leverer bank- og finanstjenester i Italia og i en rekke EU-medlemsstater og 

land utenfor EU. 

– Aviva Life leverer livsforsikringsprodukter i Italia. 

– Aviva Servizi leverer tjenester knyttet til skatt, administrasjon, finansiering, informasjonsteknologi, personal-

forvaltning, forsikringsmatematikk, markedsføring, kommunikasjon og juridiske tjenester til sine aksjeeiere innenfor 

Aviva plc-konsernet. 

– Aviva S.p.A. leverer livsforsikringsprodukter 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 226 av 

14.6.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10352 – CNP / UniCredit / Aviva Life / Aviva S.p.A 

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.10001 – Microsoft/Zenimax) 

Kommisjonen besluttet 5. 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 32021M10001. 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.10226 – Prosegur/Euronet/JV) 

Kommisjonen besluttet 2. juni 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 32021M10226. 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.10242 – Melitta / Hubert Burda Media / Roast Market) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10242. 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.10248 – AP/Lutech) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32021M10248. 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/41/20 

2021/EØS/41/21 

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


17.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 41/21 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10254 – Apax Partners / Rodenstock) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 32021M10254. 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.10257 – Clearlake / TA Associates / Infogix) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32021M10257. 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.10266 – Astorg Asset Management / Corialis) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 32021M10266. 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.10267 – Hellman & Friedman / Genstar / Enverus) 

Kommisjonen besluttet 1. juni 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 32021M10267. 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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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Anbudsinnbydelser i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til 

ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørte flyruter Strasbourg–Amsterdam 

Strasbourg–Madrid 

Strasbourg–München 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 9. april 2022 til 8. april 2025 

Frist for innsending av søknader og anbud 4. august 2021, kl. 17.00 lokal tid i Paris (Frankrike) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Direction Générale de l’Aviation civile – Direction du 

Transport aérien 

Sous-direction des services aériens (SDS1) 

50 rue Henry Farman 

FR-75720 Paris CEDEX 15 

Frankrike 

Tlf.: +33 388594141 

Faks: +33 388594146 

E-post: dsac-ne-osp-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Kjøperprofil (nettsted): 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise. 

EntrepriseAdvancedSearch&AllCons& 

refConsultation=754634&orgAcronyme=d4t 
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