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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av Oslo  

tingrett 1. juli 2021 i saken PRA Group Europe AS mot Staten v/Skatteetaten 

(Sak E-3/21) 

Oslo tingrett har ved brev av 1. juli 2021 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved 

domstolens kontor 2. juli 2021, om en rådgivende uttalelse i saken PRA Group Europe AS mot Staten 

v/Skatteetaten, med følgende spørsmål: 

1. Foreligger det en restriksjon på EØS-avtalen artikkel 31, jf. artikkel 34, når 

konsernbidrag fra norske selskaper øker rentefradragsrammen og da 

fradragsretten for nærstående renter i rentebegrensningsregelen, en adgang som 

etter norske skatteregler ikke er tilgjengelig ved investeringer av eller i EØS-

selskaper? 

2. Er et EØS-selskap som er i konsern med et norsk selskap, i en sammenlignbar 

situasjon som et norsk selskap som er i konsern med et annet norsk selskap, og 

hvilken betydning har det for sammenlignbarhetsvurderingen at det ikke er ytt et 

faktisk konsernbidrag fra EØS-selskapet til det norske selskapet, men et lån?  

3. For det tilfelle at det foreligger en restriksjon: Hvilke allmenne hensyn vil kunne 

begrunne en slik restriksjon? 

2021/EØS/67/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 15. juli 2021 

i sak E-7/20 

Straffesak mot M og X AG 

(Direktiv 2001/83/EF – Direktiv 2011/62/EU – Legemidler – Engrosdistribusjon av  

legemidler – Formidling av legemidler – Etableringsadgang) 

I sak E-7/20, straffesak mot M og X AG – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen 

mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Den fyrstelige overrett 

(Fürstliches Obergericht) i Liechtenstein om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker 

og europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/62/EU av 8. juni 2011 om endring av direktiv 2001/83/EF om 

innføring av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, når det gjelder å hindre at forfalskede 

legemidler kommer inn i den lovlige forsyningskjeden, har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll 

Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann (saksforberedende dommer), dommere, 

15. juli 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Vurderingen av om et produkt faller inn under definisjonen av et legemiddel i artikkel 1 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/83/EF av 6. november 2001 om innføring 

av et fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker, må foretas konkret i den 

enkelte sak idet det tas hensyn til momentene angitt i nevnte bestemmelse, slik som 

produktets presentasjon eller farmakologiske, immunologiske eller metabolske 

egenskaper.  

Et produkt, slik som det hovedsaken gjelder, som skal administreres intravenøst, og som 

foregis å være i samsvar med en formel utviklet av en praktiserende lege og å lindre 

symptomene ved sykdommer hos mennesker, utgjør et legemiddel etter artikkel 1 nr. 2. 

2. Under omstendigheter som dem hovedsaken gjelder, der et legemiddel er solgt på 

grossist- og/eller detaljistnivå i EØS-stater, må det anses å ha vært ment for 

markedsføring i EØS-stater etter direktiv 2001/83/EF. 

3. Et legemiddel er framstilt industrielt eller produsert ved en metode som involverer en 

industriell prosess, dersom framstillingen eller produksjonen involverer en industriell 

prosess som generelt er kjennetegnet av flere etterfølgende operasjoner, som kan være 

mekaniske eller kjemiske, med sikte på å oppnå en betydelig mengde av et standardisert 

produkt.  

4. Et legemiddel som ikke er framstilt i samsvar med forskriftene i en farmakopé, eller som 

ikke skal utleveres direkte til pasientene som betjenes av vedkommende apotek, kan 

ikke omfattes av unntaket i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2001/83/EF. 

5. Virksomheten som består i å skaffe til veie, utlevere og eksportere legemidler, i tillegg til 

å utlevere legemidler til offentligheten, utgjør engrosdistribusjon av legemidler etter 

artikkel 1 nr. 17 i direktiv 2001/83/EF, selv om engrosdistributøren ikke fysisk har 

håndtert produktene. 

6. Et nasjonalt tiltak som underlegger virksomhet som utgjør ”engrosdistribusjon av 

legemidler” etter artikkel 1 nr. 17 i direktiv 2001/83/EF, et krav om godkjenning i 

samsvar med artikkel 77 nr. 1 i nevnte direktiv, er forenlig med EØS-retten.  

7. Det faktum at et produkt ikke er klassifisert som et legemiddel i én EØS-stat, har ikke 

betydning for om vedkommende myndigheter i en annen EØS-stat kan klassifisere det 

som et legemiddel i samsvar med direktiv 2001/83/EF. 

2021/EØS/67/02 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 15. juli 2021 

i sak E-9/20 

EFTAs overvåkingsorgan mot Kongeriket Norge 

(Fri bevegelighet for arbeidstakere – Etableringsadgang – Forordning (EU) nr. 492/2011 – Kombinerte 

bosteds- og statsborgerskapskrav for tillitsmenn – Daglig leder – Styremedlemmer – Samsvar) 

I sak E-9/20, EFTAs overvåkingsorgan mot Kongeriket Norge – SAK om at EFTA-domstolen skal 

erklære at Kongeriket Norge, ved å opprettholde flere statsborgerskaps- og/eller bostedskrav som er 

fastsatt i norsk selskapsrett med hensyn til personer som innehar visse ledelsesroller i selskaper som er 

registrert og stiftet i Norge, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter artikkel 31 og 28 i avtalen om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og artikkel 1 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen, har EFTA-

domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann 

(saksforberedende dommer), dommere, 15. juli 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

1. EFTA-domstolen erklærer at Kongeriket Norge, ved å opprettholde allmennaksjeloven 

§ 6-11 nr. 1 og § 6-36 nr. 2, aksjeloven § 6-11 nr. 1 og finansforetaksloven § 7-5 og 8-4  

nr. 5, har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser etter EØS-avtalen artikkel 31. 

2. For øvrig avvises saken. 

3. Partene pålegges å bære sine egne omkostninger. 

2021/EØS/67/03 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 15. juli 2021 

i sak E-11/20 

Eyjólfur Orri Sverrisson mot den islandske stat 

(Direktiv 2003/88/EF – Beskyttelse av arbeidstakernes helse og sikkerhet – Arbeidstid – Reise til et annet 

sted enn arbeidstakerens faste eller sedvanlige oppmøtested – Internasjonal persontrafikk) 

I sak E-11/20, Eyjólfur Orri Sverrisson mot den islandske stat – ANMODNING til EFTA-domstolen etter 

artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol framsatt 

av Reykjavík tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekt ved organisering av arbeidstida, særlig artikkel 2 nr. 1, 

har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen og Bernd Hammermann 

(saksforberedende dommer), dommere, 15. juli 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Den nødvendige tid som medgår til reise utenfor alminnelig arbeidstid for en 

arbeidstaker som saksøker i hovedsaken, til et annet sted enn hans faste eller sedvanlige 

oppmøtested for å utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter på dette andre sted som 

angitt av arbeidsgiver, utgjør ”arbeidstid” etter artikkel 2 nr. 1 i europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2003/88/EF av 4. november 2003 om visse aspekt ved organisering av 

arbeidstida. Det er uvesentlig om reisen er foretatt bare innenfor EØS eller til eller fra 

tredjeland dersom ansettelsesavtalen er opprettet etter og underlagt nasjonal rett i en 

EØS-stat.  

2. Det kreves ingen vurdering av intensiteten i arbeidet som utføres under reisen. 

2021/EØS/67/04 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 15. juli 2021 

i sak E-14/20 

Liti-Link AG mot LGT Bank AG 

(Direktiv 2004/39/EF – Direktiv 2006/73/EF – Begrepet ”de viktigste vilkårene” – Tilstrekkelig 

opplysning til kunder – Begrepet ”sammendragsform” – Spørsmål om avvisning) 

I sak E-14/20, Liti-Link AG mot LGT Bank AG – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra den fyrstelige 

høyesterett (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) i Liechtenstein om tolkningen av kommisjonsdirektiv 

2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med 

hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av begreper for 

nevnte direktivs formål, har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen 

(saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere, 15. juli 2021 avsagt dom med følgende 

slutning:  

1. Siste ledd i artikkel 26 i kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til 

organisatoriske krav til og vilkår for drift av verdipapirforetak samt definisjon av 

begreper for nevnte direktivs formål må tolkes slik at et verdipapirforetak kan opplyse 

om de viktigste vilkårene for ordningene knyttet til gebyret, provisjonen eller det ikke-

monetære godet i sammendragsform, forutsatt at verdipapirforetaket, før en 

investerings- eller tilleggstjeneste ytes, klart har opplyst kunden om at slike tilskyndelser 

betales til eller mottas fra tredjemann, og forutsatt at verdipapirforetaket har påtatt seg 

å gi ytterligere detaljer etter anmodning fra kunden og faktisk gjør dette.  

Opplysninger etter artikkel 26 i sammendragsform kan gis i generelle eller forhånds-

formulerte vilkår, forutsatt at hver enkelt kunde mottar informasjonen som gjelder for 

den spesifikke investeringstjenesten, og at informasjonen gir kunden et tilstrekkelig 

grunnlag til å kunne treffe velfunderte investeringsbeslutninger.  

2. Opplysning etter siste ledd i artikkel 26 i direktiv 2006/73/EF innebærer en forpliktelse 

for verdipapirforetaket til å angi klart hvorvidt og når det mottar et gebyr, en provisjon 

eller et ikke-monetært gode, på en måte som er fyllestgjørende, nøyaktig og forståelig, 

før den aktuelle investerings- eller tilleggstjenesten ytes. En generell opplysning som 

bare viser til muligheten for at et verdipapirforetak kan motta et gebyr, en provisjon 

eller et ikke-monetært gode fra tredjemann, er ikke tilstrekkelig etter artikkel 26 i 

nevnte direktiv. 

3. Dersom gebyrenes eller provisjonenes beløp ikke kan fastsettes, må en korrekt 

opplysning i samsvar med artikkel 26 første ledd bokstav b) i) i direktiv 2006/73/EF sette 

kunden i en posisjon der han kan beregne beløpet av gebyrene eller provisjonene som gis 

til verdipapirforetaket av en tredjepart, slik at det blir mulig for kunden å treffe en 

velfundert investeringsbeslutning. 

4. Vilkårene i siste ledd i artikkel 26 i direktiv 2006/73/EF for at verdipapirforetak kan 

opplyse om gebyrer, provisjoner eller ikke-monetære goder i sammendragsform, er ikke 

oppfylt dersom verdipapirforetaket påtar seg å gi kunden ytterligere detaljer bare for de 

12 måneder som går forut for anmodningen.  

5. EØS-retten krever ikke at bestemmelser i EØS-retten som ikke er korrekt innarbeidet, 

gis direkte virkning. Den nasjonale domstol plikter likevel, så langt det er mulig, å sikre 

oppnåelse av det resultat som ønskes oppnådd med EØS-retten, ved å tolke nasjonal 

lovgivning i samsvar med EØS-retten.  

2021/EØS/67/05 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10437 – EDF / GEIH / SCI OPG Avenue de France) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EDF SA (”EDF”, Frankrike) 

– General Europe Income Holding SA (”GEIH”, Luxembourg), som tilhører Generali Group 

– SCI OPG Avenue de France (”SCI”, Frankrike) 

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

over SCI. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EDF: integrert energiforetak aktivt innen produksjon, overføring, distribusjon og levering av samt handel med energi 

i Frankrike og internasjonalt. 

– GEIH: investeringsfond med særlig fokus på investering i og forvaltning av kontor-, nærings-, bolig- og 

flerbruksbygg i EU, Storbritannia, Norge og Sveits. 

– SCI: eierskap og forvaltning av et bygningskompleks beliggende i Paris (Frankrike) med et samlet utleieareal på 

21 995 m2.  

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 427 av 

22.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10437 – EDF / GEIH / SCI OPG Avenue de 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”). 

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

2021/EØS/67/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10446 – Swiss Life Holding / Gelsenwasser / Infrareal) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Swiss Life Holding AG (”Swiss Life”, Sveits) 

– Gelsenwasser AG (”Gelsenwasser”, Tyskland)  

– Infrareal GmbH (”Infrareal”, Tyskland) 

Swiss Life og Gelsenwasser overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele Infrareal.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Infrareal består av et tysk holdingselskap for anleggsdriftselskaper og to datterselskaper, Pharmaserv GmbH og 

Pharmapark Jena GmbH. Pharmaserv GmbH og Pharmapark Jena GmbH driver næringsparker i Tyskland med fokus 

på biovitenskapsektoren og leverer blant annet anleggsforvaltningstjenester, integrerte infrastrukturtjenester samt 

tekniske tjenester og logistikktjenester i den forbindelse. 

– Gelsenwasser er et forsyningsselskap som leverer naturgass og drikkevann til husholdninger i Tyskland. Det er 

hovedsakelig aktivt innen fem sektorer: drikkevann, avløpsvann, energinett, energisalg og investeringer.  

– Swiss Life er en europeisk leverandør av et bredt spekter av livs- og pensjonsforsikringsprodukter og finansielle 

løsninger. Under paraplymerket sitt tilbyr Swiss Life omfattende og skreddersydde rådgivningstjenester til 

privatpersoner og selskaper samt et bredt utvalg av egne produkter og produkter fra partnere gjennom sin egen 

salgsstyrke og distribusjonspartnere som meglere og banker. Swiss Life er aktivt innen livsforsikringssektoren og 

innen investerings- og kapitalforvaltningssegmentet. 

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 424 av 

20.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10446 – Swiss Life Holding / Gelsenwasser / Infrareal 

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/67/07 

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


Nr. 67/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.10.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10459 – CVC / Stock Spirits Group) 

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

foretakssammenslutning som innebærer at CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”) alene overtar kontroll i 

henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 over Stock Spirits Group plc (”Stock Spirits”). 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC (Luxembourg) 

– Stock Spirits (Storbritannia) 

CVC overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Stock Spirits. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 12. august 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: forvaltning av investeringsfond og -plattformer. Ett av porteføljeforetakene til CVCs fond, Zabka Polska S.A., 

er aktivt innen detaljhandel med næringmidler i Polen.  

– Stock Spirits: produsent og distributør av alkoholsterke drikker, hovedsakelig i Europa. 

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 421 av 

18.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10459 – CVC / Stock Spirits 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/67/08 
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21.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/9 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10466 – Goldman Sachs / Eneos / Nippo) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. oktober 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: 

– Goldman Sachs Group, Inc. (USA) 

– Eneos Holdings, Inc. (Japan) 

– NIPPO CORPORATION (Japan) 

Goldman Sachs Group, Inc. og Eneos Holdings, Inc. overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over NIPPO CORPORATION. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 7. september 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Goldman Sachs Group, Inc.: global investeringsbankvirksomhet og verdipapir- og investeringsforvaltning, inkludert 

en rekke bank-, verdipapir- og investeringstjenester til selskaper, finansinstitusjoner, offentlige myndigheter og 

privatpersoner. 

– Eneos Holdings, Inc.: energivirksomhet og utviklingsprosjekter innen olje, metall og gass. 

– NIPPO CORPORATION: produksjon og salg av asfaltblandinger og anleggsvirksomhet. 

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 426 av 

21.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10466 – Goldman Sachs / Eneos / Nippo 

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/67/09 

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


Nr. 67/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.10.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10478 – CPP Investments / BC Partners / CeramTec) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”, Canada) 

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

– CeramTec Topco GmbH (”CeramTec”, Tyskland) 

CPP Investments og BC Partners overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over hele CeramTec. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPP Investments: investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer kapital den får overført fra Canada Pension 

Plan, i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper, fast eiendom, infrastruktur og verdipapirer med fast avkastning i 

Europa, Nord- og Sør-Amerika og Asia.  

– BC Partners: internasjonalt aktiv eierkapital-foretak hvis eneste virksomhet består i å yte rådgivningstjenester. 

Fondene som mottar rådgivning fra BC Partners, er rent finansielle investorer, mens porteføljeforetakene deres er 

aktive innen sektorene finansielle tjenester, helsetjenester, utdanning, forbruksvarer og forbrukertjenester og 

detaljhandel i Europa og Nord-Amerika.  

– CeramTec: selskap som produserer avanserte keramiske materialer og produkter for bruk innen en rekke forskjellige 

områder, inkludert kjøretøy, elektronikk, industri og helseteknologi, i Europa, Sør-Amerika, USA og 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 421 av 

18.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10478 – CPP Investments / BC Partners / CeramTec 

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/67/10 

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


21.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10479 – Telenet / Willemen Groep / Livit) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Willemen Groep NV (”Willemen”, Belgia) 

– Telenet BV (”Telenet”, Belgia), som tilhører Liberty Global Group 

– Livit BV (”Livit”, Belgia) 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Willemen: tjenester knyttet til utvikling av bygge- og eiendomsprosjekter som omfatter ulike typer bygninger, 

inkludert boligbygg. 

– Telenet: audiovisuelle tjenester og fasttelefoni- og mobilkommunikasjonstjenester til privatmarkedet. 

– Livit: utleie av møblerte boligenheter og relaterte 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.  

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 421 av 

18.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10479 – Telenet / Willemen Groep / Livit 

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/67/11 

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


Nr. 67/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.10.2021 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10500 – PSPIB/ADIC/Local) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Abu Dhabi Investment Council Company P.J.S.C. (”ADIC”, De forente arabiske emirater), som tilhører Mubadala 

Investment Company, som igjen er heleid av myndighetene i emiratet Abu Dhabi 

– B2R Local No. 1 Pty Ltd (”Local”, Australia), et nystiftet fellesforetak 

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

nr. 4 over Local. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PSPIB forvalter en diversifisert global portefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer med fast 

avkastning samt investeringer i aktiv eierkapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og kreditt. 

– ADIC tar i bruk globalt diversifiserte investeringsstrategier med sikte på å oppnå positiv kapitalavkastning fra en 

ekspansiv portefølje med et stort mangfold av aktivaklasser og strategier for aktiv investeringsforvaltning. 

– Local driver en virksomhet som er spesialisert innen utvikling, bygging og forvaltning av utleieboliger, og som 

omfatter kjøp, utvikling, forvaltning og drift av boligeiendommer i store byer i Australia. 

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 426 av 

21.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10500 – PSPIB/ADIC/Local 

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/67/12 

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


21.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10516 – Bain Capital / ITP Aero) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. oktober 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 L.L.C. (”Bain Capital”, USA) 

– Industria de Turbo Propulsores, S.A.U. (”ITP”, Spania) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bain Capital: aktivt eierfond. 

– ITP: produksjon av komponenter til luftfartøymotorer og levering av vedlikeholds-, reparasjons- og overhalings-

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.  

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 426 av 

21.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10516 – Bain Capital / ITP Aero 

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/67/13 
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Nr. 67/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.10.2021 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10070 – EUROFIBER/PROXIMUS/JV) 

Kommisjonen besluttet 26. 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 32021M10070. 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.10326 – ALLIANZ HOLDING / SANTANDER / AVIVA COMPANIES /  

SANTANDER AVIVA COMPANIES) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32021M10326. 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/67/14 

2021/EØS/67/15 
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21.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 67/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10375 – ARCELORMITTAL / CONDESA TUBOS) 

Kommisjonen besluttet 11. oktober 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 32021M10375. 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.10401 – SAMI / DUSSUR / FGA / SAMI FIGEAC AERO MANUFACTURING JV) 

Kommisjonen besluttet 8. oktober 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 32021M10401. 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/67/16 

2021/EØS/67/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 67/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.10.2021 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 5. oktober 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 32021M10426. 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.10427 – KKR/Telefónica/InfraCo) 

Kommisjonen besluttet 5. oktober 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 32021M10427. 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/67/18 

2021/EØS/67/19 

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
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10441 – Bridgepoint/FFL/ACT) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32021M10441. 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.10442 – Advent International / Sobi) 

Kommisjonen besluttet 6. oktober 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 32021M10442. 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/67/20 

2021/EØS/67/21 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10453 – Blackstone/Francisco/Dynamo) 

Kommisjonen besluttet 7. oktober 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 32021M10453. 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.10462 – H&F/Zooplus) 

Kommisjonen besluttet 5. oktober 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 32021M10462. 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/67/22 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. november 2021  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av  

21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og kalkulasjonsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginer fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For kalkulasjonsrenten 

betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til kommisjonsforordning 

(EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 skal renten for 

tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre annet er fastsatt i 

egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 392 av 28.9.2021, s. 2, og EØS-tillegget nr. 64 av 7.10.2021, 

s. 19. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.11.2021 – -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,28  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  1,03  -0,45  0,03  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  0,00  -0,45  0,82  -0,45  0,04  -0,45  -0,45  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,60  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50 -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,50  -0,45 0,04 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,04  -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05  -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.11.2021 – -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,69  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,46  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,22  1,22  -0,45  -0,45  -0,45  -0,45  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,93  -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.11.2021 – -0,45  -0,45  -0,45  0,24  -0,45  1,75  -0,02  -0,45  -0,45  0,22  

1.10.2021 31.10.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,18  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.9.2021 30.9.2021 -0,45  -0,45  -0,45  0,15  -0,45  1,75  -0,01  -0,45  -0,45  0,17  

1.7.2021 31.8.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15 

1.6.2021 30.6.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01 -0,45 -0,45 0,15  

1.5.2021 31.5.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75 0,01  -0,45 -0,45 0,11 

1.4.2021 30.4.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15 -0,45 1,75  -0,02 -0,45 -0,45 0,11 

1.3.2021 31.3.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,15  -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,11  

1.2.2021 28.2.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,19 -0,45 2,07 -0,02 -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 

 

2021/EØS/67/24 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.392.01.0002.01.ENG


Nr. 67/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.10.2021 

 

Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 28. april 2021 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i TEUV og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40346 – SSA Bonds) 

Kommisjonen traff 28. april 2021 en beslutning i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (”traktaten”) og artikkel 53 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”). I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 418 av 15.10.2021, s. 19), inkludert enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. En ikke-fortrolig 

versjon av beslutningen er tilgjengelig på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

Ytterligere opplysninger finnes i EUT C 418 av 15.10.2021, s. 19. 

  

(1)  Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i 

traktatens artikkel 81 og 82 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1), endret ved rådsforordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 

av 6.3.2004, s. 1). 

2021/EØS/67/25 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 20. mai 2021 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i TEUV og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40324 – European Government Bonds) 

Kommisjonen traff 20. mai 2021 en beslutning i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte (”traktaten”) og artikkel 53 i avtalen om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”). I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 418 av 15.10.2021, s. 19), inkludert enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter. En ikke-fortrolig 

versjon av beslutningen er tilgjengelig på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

Ytterligere opplysninger finnes i EUT C 418 av 15.10.2021, s. 11. 

  

(1)  Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i 

traktatens artikkel 81 og 82 (EFT L 1 av 4.1.2003, s. 1). 

2021/EØS/67/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0019.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.418.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
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