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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10139 – DESFA/Copelouzou/DEPA/GasLog/BTG/GASTRADE) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. (”DESFA”, Hellas) 

– Asimina‐Eleni Copelouzou (Hellas) 

– DEPA Commercial S.A. (”DEPA Commercial”, Hellas) 

– GasLog Cyprus Investments Limited (”GasLog”, Kypros)  

– Bulgartransgaz EAD (”BTG”, Bulgaria) 

– GASTRADE Limited Construction and Technical Company of Natural Gas S.A. (”GASTRADE”, Hellas) 

DESFA, Asimina-Eleni Copelouzou, DEPA Commercial, GasLog og BTG overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over GASTRADE. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DESFA: eierskap, drift, vedlikehold, forvaltning og utvikling av det greske høytrykksoverføringsnettet for gass og 

LNG-terminalen på øya Revithoussa i Hellas. 

– Asimina-Eleni Copelouzou: privatperson som er den grunnleggende aksjeeieren i GASTRADE. 

– DEPA Commercial: Hellas’ fremste gassleverandør, med virksomhet innen levering og engrossalg av og handel med 

naturgass. 

– GasLog: eierskap, drift og forvaltning av LNG-fartøyer som yter støtte til energiselskaper i forsyningskjeden for 

LNG. 

– BTG: bulgarsk statseid operatør som driver konsesjonspliktig virksomhet innen overføring og lagring av naturgass. 

– GASTRADE: eierskap og utvikling av et LNG-anlegg som vil være lokalisert nær Alexandroupolis i Hellas. 

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 435 av 

28.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10139 – DESFA/Copelouzou/DEPA/GasLog/BTG/GASTRADE 

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/68/01 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 68/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.10.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10251 – Invivo Group / Etablissements J Soufflet) 

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: 

– Invivo Group (Frankrike) 

– Etablissements J Soufflet (Frankrike) 

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

J Soufflet.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Invivo Group er en sammenslutning av kooperativer som hovedsakelig er aktiv i Frankrike innen landbrukssektoren 

og særlig innen markedsføring av korn og oljefrø, silolagring av korn, produksjon og distribusjon av 

landbruksprodukter (frø, gjødsel, plantevernmidler, produkter for biologisk kontroll osv.), finansforvaltningstjenester 

og detaljdistribusjon av hageprodukter, fôr til kjæledyr og ernæringsprodukter. 

– Etablissements J Soufflet er et industrikonsern som hovedsakelig er aktivt i Frankrike innen landbrukssektoren og 

særlig innen innsamling og bearbeiding av korn, oljefrø og melkeprodukter, produksjon og markedsføring av malt, 

lagring og markedsføring av landbruksprodukter, distribusjon av produkter til gårdbrukere (frø, gjødsel, 

plantevernmidler og fôrvarer), agronomisk rådgivning, produksjon og markedsføring av hvete, tekniske løsninger og 

smakstilsetningsløsninger for mølle- og bakerivirksomhet samt bearbeiding, emballering og markedsføring av ris, 

belgfrukter og korn. 

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 berørte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for 

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 430 av 

25.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10251 – Invivo Group / Etablissements J Soufflet 

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

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

Faks: +32 22964301 

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/68/02 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


28.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10319 – Greiner/Recticel) 

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Greiner AG (”Greiner”, Østerrike) 

– Recticel NV/SA (”Recticel”, Belgia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Greiner: produksjon og salg av en rekke forskjellige plast- og skumløsninger globalt, særlig polyuretanskum og 

produkter basert på polyuretanskum for ulike bransjer, inkludert sengeutstyr, møbler og kjøretøyer, samt løsninger for 

medisinsk teknologi og produksjonsindustri. 

– Recticel: produksjon og salg av et bredt spekter av syntetiske forbindelser globalt, særlig polyuretanskum og 

løsninger basert på polyuretanskum, til produsenter av kjøretøy og sengeutstyr samt til byggeindustrien. 

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 432 av 

26.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10319 – Greiner/Recticel 

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/68/03 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 68/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.10.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10320 – Aperam / ELG Haniel) 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Aperam S.A. (”Aperam”, Luxembourg) 

– ELG Haniel GmbH (”ELG”, Tyskland), som tilhører Franz Haniel & Cie. GmbH (Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og/eller aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Aperam produserer rustfritt stål, elektrostål og spesialstål. 

– ELG er aktivt innen handel med og bearbeiding og gjenvinning av råmaterialer til produksjon av rustfritt stål samt 

materialer med høy ytelse som superlegeringer og titan. 

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 432 av 

26.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10320 – Aperam / ELG Haniel 

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/68/04 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


28.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 68/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10382 – CDPE/Macquarie/Blackstone/ASPI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CDP Equity S.p.A. (”CDPE”, Italia), som tilhører konsernet Cassa Depositi e Prestiti (”CDP”) 

– Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) 

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

– Autostrade per l'Italia S.p.A. (”ASPI”, Italia) 

CDPE, Macquarie og Blackstone overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele ASPI. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDPE: investering i selskaper av betydelig nasjonal interesse for Italia. 

– Macquarie: global leverandør av investerings-, bank- og finanstjenester. 

– Blackstone: global forvalter av alternative aktiva. 

– ASPI: drift av over 3000 kilometer motorvei med bompengeinnkreving i Italia i henhold til langsiktige konsesjoner 

gitt av den italienske stat. 

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 432 av 

26.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10382 – CDPE/Macquarie/Blackstone/ASPI 

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/68/05 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 68/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.10.2021 

 

 

Melding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10407 – AIP / Alvance Dunkerque Target Business) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– American Industrial Partners Capital Fund VII, LP (USA), et investeringsfond forvaltet av American Industrial 

Partners (samlet kalt ”AIP”) 

– Alvance Aluminium Dunkerque SAS og Alvance Aluminium Service SAS (samlet kalt ”Alvance Dunkerque Target 

Business”, Frankrike)  

AIP overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alvance Dunkerque Target 

Business. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 16. juli 2021 og 26. juli 2021, men meldingen 

ble senere trukket tilbake henholdsvis 19. juli 2021 og 27. august 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIP er et aktivt eierfond som fokuserer på å kjøpe opp og styrke industriforetak. 

– Alvance Dunkerque Target Business er en produsent av primæraluminium som driver et aluminiumsverk i Loon-

Plage nær Dunkerque (Frankrike). 

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

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

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 foretakssammenslutningen for Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 439 av 

29.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10407 – AIP / Alvance Dunkerque Target Business 

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/68/06 

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

(Sak M.10461 – OTPP/Brookfield/OMERS/SGN) 

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: 

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

– UK Gas Distribution 1 Limited og UK Gas Distribution 2 Limited (Storbritannia), kontrollert av Brookfield Asset 

Management Inc (”Brookfield”, Canada) 

– Borealis Infrastructure Europe (UK) Limited (Storbritannia), kontrollert av OMERS Administration Corporation 

(”OMERS”, Canada) 

– Scotia Gas Networks Ltd (”SGN”, Storbritannia) 

OTPP, Brookfield og OMERS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over SGN. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OTPP: forvaltning av pensjonsytelser og investering av pensjonsmidler. 

– Brookfield: global kapitalforvalter som tilbyr en rekke offentlige og private investeringsprodukter og -tjenester, med 

fokus på investeringer i fast eiendom, infrastruktur, fornybar energi og aktiv eierkapital. 

– OMERS: investering og forvaltning av pensjoner.  

– SGN: det nest største gassdistribusjonsnettet i Storbritannia. SGN eier Scotland Gas Networks plc og Southern Gas 

Networks plc. Disse to nettene dekker hele Skottland, det sørlige London og Sørøst-England. 

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 430 av 

25.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10461 – OTPP/Brookfield/OMERS/SGN 

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/68/07 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 68/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.10.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10468 – NREP / Novo Holdings / Industriens Pensionsforsikring / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– NREP AB (Sverige)  

– Novo Holdings A/S (Danmark), som tilhører Novo Group 

– Industriens Pensionsforsikring A/S (Danmark) 

NREP AB, Novo Holdings A/S og Industriens Pensionsforsikring A/S overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NREP AB forvalter fond som har til formål å investere i, drive og utvikle fast eiendom i de nordiske landene. 

– Novo Holdings A/S forvalter investeringene til Novo Nordisk Foundation i egenskap av å være Novo Groups 

holdingselskap. Novo Holdings A/S investerer i biovitenskap, kvalitetsinfrastruktur og moderne og bærekraftig fast 

eiendom.  

– Industriens Pensionsforsikring A/S er et tjenestepensjonsforetak som forvalter den obligatoriske pensjonsordningen 

for arbeidstakere i henhold til den danske tariffavtalen for ansatte i industrien. Industriens Pensionsforsikring A/S 

investerer i en rekke forskjellige aktiva, inkludert eiendom, hovedsakelig i industriland. 

– JV skal eie, utvikle, drive og til dels selge bolig- og næringseiendommer i områder av Jernbanebyen, sentralt i 

København.  

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 434 av 

27.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10468 – NREP / Novo Holdings / Industriens Pensionsforsikring / 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/68/08 

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

(Sak M.10495 – WP / AP / T-Mobile Netherlands) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Warburg Pincus LLC (”WP”, USA) 

– Apax Partners LLP (”AP”, Storbritannia) 

– T-Mobile Netherlands Holding B.V. (”T-Mobile Netherlands”, Nederland), som i dag er kontrollert av Deutsche 

Telekom AG alene 

WP og AP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele T-Mobile 

Netherlands. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– WP: globalt aktiv eierkapital-foretak med hovedkontor i New York. Foretakene i WPs portefølje har virksomhet 

innen en rekke sektorer, blant annet forbrukersektoren, energi, finansielle tjenester, helsetjenester, tjenester til 

industrien, forretningsmessig tjenesteyting og teknologi, media og telekommunikasjon. 

– AP: levering av investeringsrådgivningstjenester til aktive eierfond som investerer i sektorer som teknologi og 

telekommunikasjon, helsetjenester, finansielle tjenester og tjenester til industrien samt detaljhandel og forbruker- og 

fritidssektoren. 

– T-Mobile Netherlands: levering av fasttelefoni- og mobilkommunikasjonstjenester til privat- og bedriftskunder samt 

engrostilgangstjenester i Nederland. 

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 439 av 

29.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10495 – WP / AP / T-Mobile Netherlands 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2021/EØS/68/09 

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

(Sak M.10501 – Bouygues/Destia) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. oktober 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Colas SA (”Colas”, Frankrike), kontrollert av Bouygues SA (”Bouygues”, Frankrike) 

– Destia Oy (”Destia”, Finland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bouygues er et fransk konsern som er aktivt innen bygg og anlegg, media og telekommunikasjon over hele verden. 

Colas er et datterforetak av Bouygues som er aktivt innen transportinfrastruktur, bygg og anlegg og vedlikehold over 

hele verden. 

– Destia leverer tjenester knyttet til vei- og jernbanebygging, jord- og steinarbeid, byggeteknologi, byutvikling og 

design hovedsakelig Finland. 

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 432 av 

26.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10501 – Bouygues/Destia 

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/68/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10510 – Apollo Management / K1 Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 18. oktober 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) 

– K1 Group S.A.S.U. (”K1 Group”, Frankrike) 

Apollo overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele K1 Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo: porteføljeinvesteringer. 

– K1 Group: produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter og produksjon av kjemiske basisprodukter, gjødsel og 

nitrogenforbindelser samt plast og syntetisk gummi i ubearbeidede former. 

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 432 av 

26.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10510 – Apollo Management / K1 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/68/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10054 – KOMBIVERKEHR / HUPAC / DX INTERMODAL JV) 

Kommisjonen besluttet 19. 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 32021M10054. 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.10255 – TRITON / BERGMAN CLINICS) 

Kommisjonen besluttet 3. 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 32021M10255. 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/68/13 

2021/EØS/68/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10338 – GALILEO/M6/JV) 

Kommisjonen besluttet 14. 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 

fransk 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 32021M10338. 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.10379 – HDT AUTOMOTIVE SOLUTIONS / VERITAS) 

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 32021M10379. EUR-Lex gir 

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

 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om Den  

europeiske unions virkemåte 

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse 

Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.58751 

(2020/N) 
Italia — 

Disciplinare per l'indennizzo dei danni 

arrecati dalla fauna selvatica alle 

colture agrarie nel territorio del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 1 

SA.58758 

(2020/N) 
Italia — 

Disciplinare per l'indennizzo dei danni 

arrecati al patrimonio zootecnico dalla 

fauna selvatica nel territorio del Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della 

Laga 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 2 

SA.58969 

(2020/N) 
Romania — 

Prelungirea schemelor de ajutoare de 

stat SA.46150(2016/N), SA.49070 

(2017/N), SA.51048 (2018/N), 

SA.51049 (2018/N), 

SA.54581(2019/N), 

SA.54720(2019/N), SA.54676(2019/N) 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 2 

SA.59509 

(2020/N) 
Italia — 

Misure a sostegno delle imprese attive 

nei settori agricolo e forestale, nei 

settori della pesca e acquacoltura e nelle 

attività connesse ai settori agricolo e 

forestale, ai settori della pesca e 

acquacoltura in relazione all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 3 

SA.60682 

(2021/N) 
Belgia Region Wallonne 

COVID 19 — Prolongation du régime 

d’aide de la SOWAER en faveur des 

sociétés de gestion des aéroports 

wallons L'aide porte sur un report des 

redevance pour l’année 2021 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 4 

SA.64421 

(2021/N) 
Slovenia Slovenia 

Slovenia COVID-19 — Aid in the form 

of subsidised interest rates for loans 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 5 

SA.64617 

(2021/N) 
Danmark Danmark 

COVID-19 amendment to SA.56708 

ans SA.56808 

EUT C 399 av 

1.10.2021, s. 6 

SA.59574 

(2021/N) 
Tyskland Deutschland Mobilfunkförderung 

EUT C 410 av 

8.10.2021, s. 1 

SA.63073 Sverige Sweden 

Prolongation and amendment of 

compensation scheme SA.57372 

(SA.58631, SA.59609) for undertakings 

faced with turnover losses due to 

COVID-19 during August 2020 — 

April 2021 

EUT C 410 av 

8.10.2021, s. 2 

SA.63934 Ungarn 

Nyugat-Dunántúl, 

Észak-

Magyarország, 

Közép-Dunántúl, 

Dél-Dunántúl, Pest, 

Észak-Alföld, Dél-

Alföld 

Regional aid map for Hungary  

(2022-2027) 

EUT C 410 av 

8.10.2021, s. 2 

SA.64151 Slovakia 

Západné Slovensko, 

Východné 

Slovensko, Stredné 

Slovensko 

Mapa regionálnej pomoci na obdobie 

od 1. januára 2022 do  

31. decembra 2027 pre Slovenskú 

republiku 

EUT C 410 av 

8.10.2021, s. 3 

2021/EØS/68/16 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.64593 Ungarn Hungary 

COVID-19: 8th amendment to 

SA.57064, 10th amendment to 

SA.57468, and 2nd amendment to 

SA.57007 

EUT C 410 av 

8.10.2021, s. 4 

SA.57828 

(2020/N) 
Litauen — 

Parama žemės ūkio veiklos subjektams, 

patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų 

ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 metais 

EUT C 419 av 

15.10.2021, s. 1 

SA.62542 Italia Italy Alitalia damage compensation IV 
EUT C 419 av 

15.10.2021, s. 2 

SA.63234 Italia Italy Alitalia damage compensation V 
EUT C 419 av 

15.10.2021, s. 2 

SA.64382 Latvia Latvia 

COVID-19: Reimbursement of tickets 

for cultural event organizers 

(amendments to SA.60528) 

EUT C 419 av 

15.10.2021, s. 3 

SA.64420 Italia Italy 
Esonero contributivo per assunzione 

giovani 

EUT C 419 av 

15.10.2021, s. 4 

SA.55078 Slovakia 

Východné 

Slovensko, Stredné 

Slovensko, Západné 

Slovensko, 

Bratislavský 

Debt repayment agreement with 

VÁHOSTAV — SK, a.s. 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 1 

SA.60073 

(2020/N) 
Litauen — 

COVID-19 — Modifications to 

SA.57514, SA.57529, SA.57823 and 

SA.58856 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 2 

SA.60096 

(2020/N) 
Litauen — COVID-19 — Aid Fund for Business 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 2 

SA.60139 

(2020/N) 
Litauen — 

COVID-19: Amendment of the State 

aid scheme SA.57665 Incentive 

Financial Instrument ‘Loans to Tourism 

Service Providers and Business Entities 

Providing Public Catering Services’ 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 3 

SA.60266 

(2020/N) 
Litauen — COVID-19: Amendment of SA.57823 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 4 

SA.63203 Tyskland — Germany- Restructuring of Condor 
EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 5 

SA.64370 Nederland — 

COVID-19: State loans for travel 

guarantee funds (Amendments to 

SA.57985) 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 5 

SA.64521 Italia — 
Amendments to compensation scheme 

for mooring companies 

EUT C 429 av 

22.10.2021, s. 6 

Teksten til beslutningene, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.419.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.429.01.0001.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 16 nr. 4 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Kroatia 

Berørte flyruter Dubrovnik–Zagreb–Dubrovnik 

Split–Zagreb–Split 

Zagreb–Zadar–Pula–Zadar–Zagreb 

Zagreb–Brač–Zagreb 

Osijek–Dubrovnik–Osijek 

Osijek–Split–Osijek 

Osijek–Zagreb–Osijek 

Osijek–Pula–Split–Pula–Osijek 

Osijek–Rijeka–Osijek 

Rijeka–Split–Dubrovnik–Split–Rijeka 

Rijeka–Zadar–Rijeka 

Osijek–Zadar–Osijek 

Ikrafttredelsesdato for forpliktelse til å yte 

offentlig tjeneste 

1. mai 2022 

For henvendelser om teksten til og informasjon 

og/eller dokumentasjon om forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: 

Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure 

Directorate General of Civil Aviation, Electronic 

Communications and Post 

Prisavlje 14 

HR-10000 Zagreb 

Kroatia 

Tlf.: +385 16169060 

Faks: +385 16196393 

E-post: PSO@caacro.hr 

 

2021/EØS/68/17 

mailto:PSO@caacro.hr
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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Kroatia 

Berørte flyruter Dubrovnik–Zagreb–Dubrovnik 

Split–Zagreb–Split 

Zagreb–Zadar–Pula–Zadar–Zagreb 

Zagreb–Brač–Zagreb 

Osijek–Dubrovnik–Osijek 

Osijek–Split–Osijek 

Osijek–Zagreb–Osijek 

Osijek–Pula–Split–Pula–Osijek 

Osijek–Rijeka–Osijek 

Rijeka–Split–Dubrovnik–Split–Rijeka 

Rijeka–Zadar–Rijeka 

Osijek–Zadar–Osijek 

Avtalens gyldighetsperiode 1.5.2022–28.3.2026 

Frist for innsending av anbud 60 dager etter at denne meldingen ble kunngjort  

(EUT C 430 av 25.10.2021, s. 9). 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure 

Directorate General of Civil Aviation, Electronic 

Communications and Post 

Prisavlje 14 

HR-10000 Zagreb 

Kroatia 

Tlf.: +385 16169060 

Faks: +385 16196393 

E-post: PSO@caacro.hr 

 

 

2021/EØS/68/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.430.01.0009.01.ENG
mailto:PSO@caacro.hr
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