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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 11. juni 2021 

Sak nr. 86852 

Vedtak nr. 120/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Forlengelse til 2022 av ordningen for 

produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 

Rettslig grunnlag Forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd 

til nyhets- og aktualitetsmedier 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Mediemangfold 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 382 millioner 

Varighet Til 31.12.2022 

Økonomiske sektorer Media 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Medietilsynet Nygata 4  

Fredrikstad  

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/59/01 

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


Nr. 59/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.9.2021 

 

 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 10. juni 2021 

Sak nr. 86932 

Vedtak nr. 121/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Endringer i ordningen med kompensasjon for tapt 

varelager i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om 

midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort 

omsetningsfall etter august 2020  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere restauranter, kafeer, barer og hoteller som 

serverer mat til andre kunder enn hotellgjester, samt 

blomsterbutikker, for tapt varelager 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 30 millioner 

Støtteintensitet 100 % 

Varighet 10. juni 2021 til 31. desember 2021 

Økonomiske sektorer Næringsmiddeltjenester og detaljhandel med blomster 

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/59/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. juli 2021 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i del VII av ESAs 

retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i ESAs vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i ESAs retningslinjer for statsstøtte, som endret ved ESAs vedtak nr. 788/08/COL av 

17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til 

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.7.2021– 1,50 –0,61 0,33 

 

  

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

2021/EØS/59/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9987 – NVIDIA/Arm) 

1. Kommisjonen mottok 8. september 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: 

– NVIDIA Corporation (”NVIDIA”, USA) 

– Arm Limited (”Arm”, Storbritannia), som tilhører SoftBank Group Corp. (Japan) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NVIDIA: utforming og levering av plattformer for akselerert databehandling, inkludert grafikkprosessorer til 

videospilling, datasentre, profesjonell visualisering og kjøretøyer. Som følge av overtakelsen av Mellanox, som ble 

fullført i april 2020, leverer NVIDIA også produkter og løsninger for sammenkobling av nettverk. 

– Arm: utvikling og lisensiering av immaterialrettigheter til halvlederleverandører, for sluttbruk i blant annet 

mobilenheter, datasenterservere, kjøretøysystemer, PC-er og tingenes internett.  

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 370 av 

15.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9987 – NVIDIA/Arm 

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/59/04 

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

(Sak M.10108 – S&P Global / IHS Markit) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– S&P Global, Inc. (”S&P”, USA) 

– IHS Markit (”IHSM”, Storbritannia) 

S&P overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele IHSM. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– S&P: amerikansk selskap med hovedkontor i New York som leverer kredittvurderinger, prisvurderinger/ 

referanseverdier, finansielle indekser, analyser og data til kapital- og råvaremarkedene over hele verden.  

– IHSM: bermudisk selskap med hovedkontor i London som leverer informasjon (inkludert finansielle indekser, andre 

finansielle og transportrelaterte data og råvareprisvurderinger/referanseverdier), analyser og løsninger til kunder innen 

næringsliv og finans samt offentlige myndigheter over hele verden.  

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 367 av 

13.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10108 – S&P Global / IHS Markit 

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/59/05 

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

(Sak M.10374 – Bain Capital / Hitachi Metals) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bain Capital Investors, LLC (”Bain Capital”, USA) 

– Hitachi Metals, Ltd. (”Hitachi Metals”, Japan) 

Bain Capital overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Hitachi Metals. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: aktiv eierkapital-foretak som investerer i selskaper innen en rekke sektorer, inkludert detaljhandel og 

servering, finansielle tjenester og forretningsmessig tjenesteyting, helsetjenester, industri, energi, teknologi, media og 

telekommunikasjon, over hele verden. 

– Hitachi Metals: levering av metallprodukter og -materialer, elektronikk- og IT-komponenter og funksjonelle 

materialer over hele verden. 

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 372 av 

16.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10374 – Bain Capital / Hitachi Metals 

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/59/06 

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

(Sak M.10413 – Apollo Management / Reno De Medici) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. september 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) 

– Reno De Medici S.p.A. (”Reno De Medici”, Italia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: porteføljeinvesteringer. 

– Reno De Medici: framstilling, produksjon og distribusjon av spesialprodukter av resirkulert papp. 

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 367 av 

13.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10413 – Apollo Management / Reno De Medici 

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/59/07 

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

(Sak M.10421 – Primonial / Société Générale / OPG Window) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Primonial Real Estate Investment Management (”Primonial REIM”, Frankrike), kontrollert av Bridgepoint Group 

(”Bridgegroup”, Storbritannia) og Latour-konsernet (”Latour”, Frankrike) 

– Sogécap (Frankrike), kontrollert av Société Générale-konsernet (”Société Générale”, Frankrike)  

– OPG Window (Frankrike)  

Primonial REIM og Sogécap overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

måleiendommen i sin helhet.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Primonial REIM: investeringer i fast eiendom, herunder forskning på og utvikling og distribusjon av strukturerte 

investeringsløsninger, aktiva og tjenester knyttet til forvaltning av fast eiendom.  

– Sogécap: spare- og livsforsikringsprodukter som tilbys til Société Générales nettverk innen forbrukerbanktjenester og 

formuesforvaltning.  

– OPG Window: fast eiendom kjent som ”Window”-bygget beliggende i 19 Parvis de La Défense, Puteaux, Frankrike 

(92).  

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 370 av 

15.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10421 – Primonial / Société Générale / OPG Window  

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/59/08 

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


16.9.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10424 – Forestal Arauco / OTPPB / Agricola Neufun JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Forestal Arauco S.A. (Chile), som i siste instans er kontrollert av Inversiones Angelini y Compañía Limitada 

(Angelini-konsernet) 

– Ontario Teachers’ Pension Plan Board (”OTPPB”, Canada) 

– Agricola Neufun Spa (Chile) 

Forestal Arauco S.A. og OTPPB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over Agricola Neufun SpA. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Forestal Arauco: skogbruk (planting og gjenplanting av skog, tynning, pleie, forvaltning, utnyttelse og industria-

lisering av kulturskoger og naturskoger), aktiviteter knyttet til landbuk og husdyr samt salg og eksport av produkter 

og biprodukter fra skogbruks-, industri-, landbruks- og husdyrvirksomhet. 

– OTPPB: forvaltning av pensjonsgoder og investering av pensjonsmidler på vegne av yrkesaktive og pensjonerte 

lærere i den canadiske provinsen Ontario. 

– Agricola Neufun Spa: fellesforetak som skal opprettes, og som skal utvikle hagebruksaktiviteter, herunder utvikling, 

planting, pleie, forvaltning og vedlikehold av og høsting av avlinger fra hasseltrær og/eller andre treslag, som 

valnøttrær, i Chile. Fellesforetaket vil så kommersialisere fruktene fra disse hassel- og valnøttrærne. 

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 372 av 

16.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10424 – Forestal Arauco / OTPPB / Agricola Neufun 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/59/09 

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


Nr. 59/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.9.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10426 – Lone Star / Green-City Immobilier) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– LSREF6 Balto Holdings S.à r.l. (”Lone Star”, Bermuda), kontrollert av Lone Star Funds 

– Green-City Immobilier (Frankrike)  

Lone Star overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Green-City 

Immobilier.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lone Star: heleid datterforetak av foretak tilknyttet Lone Star Funds, et aktiv eierkapital-foretak som investerer 

globalt i fast eiendom, egenkapital, kreditt og andre finansielle aktiva.  

– Green-City Immobilier: uavhengig eiendomsutvikler i større byer i Frankrike, med fokus på nye boliger som 

leilighetsbygg, rekkehus og/eller eneboliger, byvillaer og studentboliger.  

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 375 av 

17.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10426 – Lone Star / Green-City Immobilier 

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/59/10 

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


16.9.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/11 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10430 – TowerBrook / Bruneau Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TowerBrook Capital Partners L.L.P. (”TowerBrook”, USA), som i siste instans er kontrollert av Neal Moszkowski og 

Ramez Sousou 

– JM Bruneau SAS (”Bruneau”, Frankrike), som i siste instans er kontrollert av Equistone Partners Europe 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TowerBrook: investeringsforvaltningsforetak med porteføljeforetak som er aktive innen sektorene forbruksvarer/ 

forbrukertjenester, finansielle tjenester, helsetjenester, industrivarer, teknologi, media, telekommunikasjon og 

kunnskap. 

– Bruneau: nettbasert salg av kontorutstyr til bedriftskunder, hovedsakelig små og mellomstore bedrifter. Produktene 

Bruneau selger, omfatter kontorartikler, forbruksvarer til skrivere og utskriftspapir. Bruneau tilbyr også kontorutstyr 

og -møbler samt catering-, emballerings- og rengjøringsprodukter. Bruneau driver også virksomhet under 

merkenavnene Maxiburo, Muller & Wegener og Viking. 

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 372 av 

16.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10430 – TowerBrook / Bruneau 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/59/11 

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


Nr. 59/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.9.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10441 – Bridgepoint/FFL/ACT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bridgepoint Group plc (”Bridgepoint”, Storbritannia) 

– FFL B.V. (”FFL”, Nederland) 

– Sustainable Market Solutions B.V. og ACT Financial Solutions Group (samlet kalt ”ACT”, Nederland) 

Meldingen gjelder Bridgepoints og FFLs planlagte overtakelse av felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 

3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over ACT, som kontrolleres av ACTs grunnleggere og nåværende flertallsaksjeeiere.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: porteføljeinvesteringer. 

– FFL: holdingselskap. 

– ACT: levering av markedsbaserte løsninger innen bærekraftig energi i forbindelse med tjenester knyttet til etterlevelse 

av miljøregelverk, virksomheters bærekraft, drivstoffer og utgangsmaterialer samt finansielle instrumenter.  

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 370 av 

15.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10441 – Bridgepoint/FFL/ACT  

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/59/12 

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


16.9.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10445 – Seventh Cinven Fund / Restaurant Brands Iberia S.A.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited (”Cinven”, Guernsey) 

 Restaurant Brands Iberia S.A. (”RBI”, Spania) 

Cinven overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over RBI.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Cinven: aktiv eierkapital-foretak som leverer investeringsforvaltnings- og investeringsrådgivningstjenester til en 

rekke investeringsfond. Cinven kontrollerer en rekke porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere 

land. 

 RBI: selskap som driver hurtigmatrestaurantvirksomhet under merkenavnene Burger King i Spania, Portugal, 

Gibraltar og Andorra og Tim Hortons og Popeyes i Spania.  

3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under 

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette punkt.  

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

4. Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 375 av 

17.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10445 – Seventh Cinven Fund / Restaurant Brands Iberia S.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. 

2021/EØS/59/13 

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


Nr. 59/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.9.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10457 – Carlyle/Schaltbau) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Schaltbau Holding AG (”Schaltbau”, Tyskland) 

Carlyle overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Schaltbau. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Carlyle: forvaltning av alternative aktiva innen tre investeringsområder: i) aktiv eierkapital (herunder aktive eierfond, 

eiendomsfond og naturressursfond), ii) kreditt (herunder likvid kreditt, illikvid kreditt og kreditt knyttet til realaktiva) 

og iii) investeringsløsninger (fond-i-fond-program knyttet til aktiv eierkapital, som omfatter primærfond, 

sekundærfond og relatert saminvesteringsvirksomhet). 

– Schaltbau: levering av systemer og komponenter til transportsektoren, med fokus på jernbaneinfrastruktur, 

motorvogner, rullende materiell og e-mobilitet samt fornybar energi og industrielle anvendelser. 

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 375 av 

17.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10457 – Carlyle/Schaltbau 

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/59/14 

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


16.9.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10462 – H&F/zooplus) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hellman & Friedman LLC (”H&F”, USA) 

– zooplus AG (”zooplus”, Tyskland) 

H&F overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele zooplus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– H&F: aktivt eierfond med investeringer i en rekke sektorer verden over, inkludert programvare, internett og media, 

finansielle tjenester, forretnings- og informasjonstjenester, energi- og industrivirksomhet, detaljhandel og 

forbruksvarer samt helsetjenester. 

– zooplus: nettbasert detaljsalg av kjæledyrutstyr gjennom lokaliserte og tverrnasjonale nettbutikker i 30 EØS-land. 

Utvalget av produkter som føres av zooplus, omfatter rundt 8000 fôr- og tilbehørsartikler i kategoriene hund, katt, 

smådyr, fugl, akvarium og hest. 

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 367 av 

13.9.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10462 – H&F/zooplus 

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/59/15 

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


Nr. 59/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.9.2021 

 

 

Beslutning om at en meldt transaksjon faller utenfor forordningens virkeområde 

(Sak M.9741 – Ines Kaindl / Peter Kaindl / M Kaindl) 

Kommisjonen besluttet 24. september 2020 at den meldte transaksjonen i ovennevnte sak ikke faller inn 

under virkeområdet til rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) ettersom den ikke utgjør en foretaks-

sammenslutning i henhold til artikkel 3 i nevnte forordning. Denne beslutning er basert på forordningens 

artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Beslutningens tekst i sin helhet er tilgjengelig på engelsk og vil bli 

offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Den kan finnes på: 

‒ Kommisjonens nettsted for konkurranse, avdeling for foretakssammenslutninger 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette nettstedet gjør det mulig å finne 

enkeltbeslutninger i foretakssammenslutningssaker, herunder opplysninger om foretak, 

saksnummer, datoer og sektorer. 

‒ i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en) 

under dokumentnummer 32020M9741. EUR-Lex gir elektronisk tilgang til EU-lovgivningen. 

  

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

2021/EØS/59/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC


16.9.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 59/17 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10158 – IHS Markit / CME Group / JV) 

Kommisjonen besluttet 20. 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 32021M10158. 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.10163 – United Internet / Morgan Stanley / Tele Columbus) 

Kommisjonen besluttet 12. april 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10163. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10315. 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.10318 – Apollo Management / Verizon Media Group) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32021M10318. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10336 – PORR/Doka/JV) 

Kommisjonen besluttet 3. september 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 32021M10336. 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.10377 – RAG-Stiftung / Open Grid Europe / H2UB) 

Kommisjonen besluttet 6. september 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 32021M10377. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10394 – Platinum Equity Group / Solenis) 

Kommisjonen besluttet 7. september 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 32021M10394. 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.10403 – SHV/ACTA) 

Kommisjonen besluttet 1. september 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 32021M10403. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10410 – SEGRO / PSPIB / Target Asset in Hamburg) 

Kommisjonen besluttet 1. september 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 32021M10410. EUR-Lex gir 

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

Statsstøtte SA.59344 (2021/C, tidl. 2021/N) – Omstruktureringsstøtte til TAROM 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 5. juli 2021, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsummeringen i 

EUT C 355 av 3.9.2021, s. 10, underrettet Romania om at den har besluttet å innlede undersøkelse i 

henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn til ovennevnte 

støtte.  

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støtten som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen én måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 355 av 

3.9.2021, s. 10), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Romania. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 
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