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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 21. mai 2021 

Sak nr. 86850 

Vedtak nr. 057/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Fornyelse av og endringer i tilskuddsordningen for 

foretak med stort omsetningsfall i forbindelse med 

covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall etter august 2020 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for tap og dermed begrense skaden 

forårsaket av covid-19-pandemien 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Anslått til NOK 4 milliarder 

Støtteintensitet 70–90 % 

Varighet Til 31. oktober 2021 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av 

petroleum, selskaper som driver virksomhet innen 

produksjon, overføring, distribusjon av og handel med 

elektrisk kraft, finansinstitusjoner og selskaper som har 

investeringsvirksomhet som hovedformål 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund 

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/56/01 

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. mai 2021 

Sak nr. 86853 

Vedtak nr. 070/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Reforsikringsordning for pakkereisegarantier i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtak som hjemler hovedvilkårene for tiltaket 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Gi tilgang til (rimelige) pakkereisegarantier for 

pakkereisearrangører 

Støttens form Garantier  

Budsjett NOK 525 millioner 

Støtteintensitet Ordningen dekker 50 % av tap forsikringsgivere måtte 

pådra seg på garantier stilt for pakkereisearrangører. 

Varighet 26.5.21–31.12.21 

Økonomiske sektorer Pakkereisenæringen (potensiell indirekte støtte til 

banker og forsikringsselskaper som stiller garantier for 

pakkereisearrangører) 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Garantiinstituttet for eksportkreditt – GIEK 

Postboks 1763 Vika 

NO-0122 Oslo, Norge 

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

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

2021/EØS/56/02 

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 26. mai 2021 

Sak nr. 86855 

Vedtak nr. 071/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Kompensasjonsordning for avlyste eller nedskalerte 

kulturarrangementer i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for 

avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i 

perioden 1. januar til 30. juni 2021 som følge av  

covid-19-utbruddet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bøte på likviditetsmangelen som arrangører av og 

underleverandører til kulturarrangementer står overfor 

etter covid-19-utbruddet 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 141 millioner 

Støtteintensitet For støtteberettigede arrangører, et tilskudd på inntil 

95 % av uunngåelige kostnader knyttet til avlyste, 

stengte eller nedskalerte kvalifiserte arrangementer i 

perioden 1. januar til 30. juni 2021.  

For støtteberettigede underleverandører, et tilskudd på 

inntil 50 % av tapte inntekter og merutgifter knyttet til 

avlyste, stengte eller nedskalerte kvalifiserte 

arrangementer i perioden 1. januar til 30. juni 2021. 

Varighet 26. mai til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Kultursektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Norsk kulturråd  

Postboks 4808 Nydalen 

NO-0422 Oslo 

Norge 

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

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

2021/EØS/56/03 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10244 – Vodafone Group / Safaricom / Sumitomo / Ethiopia JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vodafone Group Limited (”Vodafone Group”, Storbritannia) 

– Safaricom Plc (”Safaricom”, Kenya) 

– Sumitomo Corporation (”Sumitomo”, Japan) 

– Global Partnership for Ethiopia B.V. (sammen med sine datterforetak omtalt som ”Ethiopia JV”, Etiopia) 

Vodafone Group, Safaricom og Sumitomo overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet selvstendig fungerende fellesforetak. Sammenslutningen gjennomføres ved 

kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene og Ethiopia JV har virksomhet på følgende områder: 

– Vodafone Group: et telekommunikasjonskonsern som er aktive i Europa og Afrika. Vodafone-konsernet driver mobil- 

og fastnett i 21 land og har partnere med mobilnett i ytterligere 48 land. 

– Safaricom: teleoperatør i Kenya. 

– Sumitomo: globalt handels- og investeringsselskap med forretningsvirksomhet i en rekke bransjer i 66 land og 

regioner. 

– Ethiopia JV: et nystiftet fellesforetak som skal tilby teletjenester i Etiopia med en fullstendig lisens for 

telekommunikasjon. 

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 348 av 

30.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10244 – Vodafone Group / Safaricom / Sumitomo / Ethiopia 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. 

2021/EØS/56/04 

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

(Sak M.10358 – Advent International / Eurazeo / Planet Group) 

1.  Kommisjonen mottok 24. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA) 

– Eurazeo SE (”Eurazeo”, Frankrike) 

– Planet Payment Group (”Planet”, Irland), som kontrolleres av Eurazeo 

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

nr. 4 over Planet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: privat egenkapitalinvestor som har interesser i en rekke sektorer, herunder industri, detaljhandel, media, 

kommunikasjon, informasjonsteknologi, internett, helse og legemidler. 

– Eurazeo: børsnotert investeringsselskap med tre hovedaktiviteter: aktiv eierkapital, privatgjeld og realaktiva. 

– Planet: tilbyr integrerte digitale betalingstjenester inkludert kjøp, behandling av betalinger, digitale lommebøker, 

refusjon av merverdiavgift og omregningstjenester for valuta til forhandlere innen sektorene for detaljhandel, reiseliv, 

mat og drikke, parkering og finansielle tjenester. 

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 348 av 

30.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10358 – Advent International / Eurazeo / Planet Payment 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”). 

2021/EØS/56/05 

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

(Sak M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA)  

– Eurazeo SE (”Eurazeo”, Frankrike) 

– Hoist Group Holding Intressenter AB (”Hoist”, Sverige) 

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

nr. 4 over hele Hoist. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent: privat egenkapitalinvestor som fokuserer på i) kjøp av aksjeposter (både kontrollerende og mindre 

aksjeposter) i selskaper der man anser at tilførsel av kapital vil styrke selskapets mulighet for framtidig vekst, og ii) 

forvaltning av investeringsfond. Som egenkapitalinvestor har Advent interesser i en rekke sektorer, herunder industri, 

detaljhandel, media, kommunikasjon, informasjonsteknologi, internett, helse og legemidler. 

– Eurazeo: børsnotert investeringsselskap med en portefølje på flere milliarder euro i diversifiserte aktiva. Selskapets 

formål er å oppdage potensialet for omstilling og framskynde og styrke slik omstilling i foretak av alle størrelser som 

det investerer i. Dets tre hovedaktiviteter er aktiv eierkapital, privatgjeld og realaktiva. 

– Hoist: samarbeidspartner for hoteller og offentlige foretak, som tilbyr høyhastighetsløsninger for internettilgang, 

eiendomsforvaltningsystemer og kontorstøtteprogrammer samt andre tjenester rettet mot gjestene. 

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 351 av 

1.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist 

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/56/06 

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

(Sak M.10386 – BC Partners / Valtech) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BC Partners LLP (”BC Partners”, Storbritannia) 

– Valtech SE (”Valtech”, Luxembourg) 

BC Partners overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Valtech. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BC Partners: internasjonalt investeringsforetak som tilbyr rådgivning til finansinvestorer. 

– Valtech: globalt firma for forretningsomstilling som tilbyr strategisk rådgivning, tjenestedesign, teknologitjenester og 

optimalisering av digitale plattformer til flerkanalsalg og markedsføring. 

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 352 av 

2.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10386 – BC Partners / Valtech 

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

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

Faks: +32 229 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

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

2021/EØS/56/07 

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

(Sak M.10405 – Alba/Swire/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ALBA Asia Plastics Recycling Ltd. (”ALBA”, Hongkong), som nå kontrolleres i fellesskap av Dr. Axel Schweizer og 

Dr. Eric Schweizer (Tyskland) 

– John Swire & Sons Ltd. (”Swire”, Storbritannia) 

– ALBA Swire Plastics Recycling Ltd. (”JV”, Hongkong) 

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

nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ALBA: gjenvinning av for eksempel glassavfall, treavfall, elektronikkavfall, organisk avfall, papiravfall, plast-, 

metall- og restavfall. 

– Swire: et konglomerat med aktiviteter i en rekke bransjer, som drikkevarer, næringsmidler, luftfart, sjøfart, handel og 

industri samt eiendom. 

– JV: kommer til å være aktive innen anskaffelse, innsamling, gjenvinning, gjenbruk og resirkulering av plastavfall av 

PET og polyetylen med høy tetthet (HDPE) i Asia.  

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 348 av 

30.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10405 – Alba/Swire/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.10414 – Apollo Management / AS Graanul) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Management, L.P. (”Apollo”, USA) 

– AS Graanul Invest (”Graanul”, Estland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo Management: global aktivaforvaltning og porteføljeinvesteringer, bl.a. innen utdanning, forsikring, finansielle 

tjenester, belysning og fritid. 

– Graanul: driver produksjonsanlegg for biomasse og biodrivstoff, kraftvarmeverk og bioenergianlegg i Estland, Latvia, 

Litauen og USA. 

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 348 av 

30.8.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10414 – Apollo Management / AS Graanul 

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.10440 – SEGRO / PSPIB / Varia Class Logistics) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. august 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Storbritannia) 

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

– Varia Class Logistics SL (”målaktivaet”, Spania) 

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

målaktivaet. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, kapitalforvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri plassert rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land. 

– PSPIB: forvalter en variert global investeringsportefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med 

fast avkastning samt investeringer i risikokapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og privatgjeld. 

– Målforetaket: eier et industrianlegg i Martorelles, Barcelona. 

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 351 av 

1.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10440 – SEGRO / PSPIB / Varia Class Logistics 

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.10271 – LIXIL/Schüco/JV) 

Kommisjonen besluttet 29. juli 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 32021M10271. 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.10366 – DOCOMO/Komatsu/Landlog) 

Kommisjonen besluttet 17. august 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 32021M10366. 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/56/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10383 – Blackstone/Vista/Ellucian) 

Kommisjonen besluttet 18. august 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 32021M10383. 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.10425 – BCP Dornoch Parent / DexKo) 

Kommisjonen besluttet 24. august 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 32021M10425. 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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