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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10054 – Kombiverkehr / Hupac / DXI Intermodal JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hupac SA (”Hupac”, Sveits) 

– Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH & Co. KG (”Kombiverkehr”, Tyskland), 

som kontrolleres i fellesskap av Deutsche Bahn AG og en gruppe av speditører og transportører 

– DX Intermodal JV (”DX Intermodal”, Tyskland) 

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

artikkel 3 nr. 4 over DX Intermodal. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hupac: operatør av et multimodalt godstognettverk mellom de viktigste økonomiske områdene i Europa samt 

Russland og det fjerne Østen. 

– Kombiverkehr: intermodal operatør av et europeisk nettverk for kombinert transport på vei og med jernbane. 

– DX Intermodal: datahub for integrert, sanntids ende-til-ende-overføring av transportrelaterte data og informasjon for 

brukere av intermodale transporttjenester 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.  

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 400 av 

4.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10054 – Kombiverkehr / Hupac / DX Intermodal 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/64/01 

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


Nr. 64/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.10.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10212 – Andel / Energi Danmark) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Andel a.m.b.a. (”Andel”, Danmark)  

– Energi Danmark A/S (”Energi Danmark”, Danmark) 

Andel overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Energi Danmark. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Andel: energiproduksjon, energidistribusjon, fiberinfrastruktur, energisalg og energiløsninger. 

– Energi Danmark: fysisk og finansiell handel med elektrisk kraft, handel med sertifikater, handel med naturgass, olje, 

klimakvoter og vindkraft samt porteføljeforvaltning. 

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 402 av 

5.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10212 – Andel / Energi Danmark 

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/64/02 

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


7.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 64/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10353 – Graphic Packaging Holding Company / AR Packaging Group) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Graphic Packaging International Europe Holdings B.V. (USA), som tilhører Graphic Packaging Holding Company 

(”GPK”, USA) 

– AR Packaging Group AB (”ARP”, Sverige) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GPK: produksjon og levering av papp og bærekraftige papirbaserte emballasjeløsninger til et bredt spekter av kunder 

over hele verden. 

– ARP: levering av bærekraftige fiberbaserte emballasjeløsninger til sektorene for næringsmidler og forbruksvarer, 

skjønnhetsprodukter og kosmetikk, søtsaker, næringsmiddeltjenester, tobakk, legemidler og medisinske produkter 

over hele verden. 

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 400 av 

4.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10353 – Graphic Packaging Holding Company / AR Packaging 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/64/03 

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


Nr. 64/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.10.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10357 – VINCI/Eiffage/SMTPC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 28. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– VINCI Concessions, som har sitt forretningskontor i Rueil-Malmaison (Frankrike) og er et heleid datterselskap av 

VINCI S.A., det overordnede morforetaket i VINCI-konsernet (”VINCI”)  

– Eiffage, som har sitt forretningskontor i Vélizy-Villacoublay (Frankrike) (”Eiffage”)  

– Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (”SMTPC” eller ”målforetaket”), som har sitt forretningskontor i 

Marseille (Frankrike)  

VINCI Concessions og Eiffage overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over SMTPC (”foretakssammenslutningen”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 23. april 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VINCI Concessions: datterselskap i VINCI-konsernet som hovedsakelig er aktivt innen forvaltning av 

infrastrukturkonsesjoner.  

– Eiffage: konsern som er aktivt innen en rekke områder knyttet til offentlig byggevirksomhet, herunder bygg og 

anlegg, infrastruktur, konsesjoner og energi.  

– SMTPC: forvaltning av konsesjonen for Prado Carénage-tunnelen i Marseille og, gjennom underleverandører, drift og 

vedlikehold av Prado Sud-tunnelen i Marseille. 

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 405 av 

7.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10357 – VINCI/Eiffage/SMTPC 

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/64/04 

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


7.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 64/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10364 – ECI / Bonak / Fast Group) 

1.  Kommisjonen mottok 27. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EC Investments a.s. (”ECI”, Tsjekkia), som er kontrollert av EP Corporate Group, a.s. (”EPCG”, Tsjekkia) alene  

– Bonak a.s. (”Bonak”, Tsjekkia), som er kontrollert av PPF Group N.V. (”PPF Group”, Nederland) alene 

– Flere selskaper som til sammen utgjør Fast Group (”Fast Group”, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Polen) 

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

over Fast Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ECI: investeringer i selskaper som hovedsakelig driver virksomhet innen e-handelssektoren. ECI tilhører EPGC, som 

er aktivt innen e-handels- og engrossektoren, blant annet gjennom Metro Group, som er spesialisert innen engrossalg 

av næringsmidler og andre produkter i hele EU. I tillegg kontrollerer ECI – i fellesskap med Bonak – Mall Group, 

som hovedsakelig driver virksomhet innen nettbasert detaljhandel i Sentral- og Øst-Europa. 

– Bonak: operatørselskap som tilhører PPF Group, et internasjonalt investeringskonsern som primært fokuserer på 

finansielle tjenester og bankvirksomhet, telekommunikasjon, maskinteknikk, bioteknologi, forsikring, fast eiendom, 

landbruk og e-handel. PPF Group er aktivt innen e-handelssektoren i Sentral- og Øst-Europa gjennom Mall Group og 

kontrollerer blant annet mobiloperatørene O2 og Telenor. 

– Fast Group: engros- og detaljsalg av forbrukerelektronikk, husholdningsapparater og IT- og telekommunikasjons-

produkter samt andre varer som ikke er næringsmidler, hovedsakelig i Sentral- og Øst-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 405 av 

7.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10364 – ECI / Bonak / Fast 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/64/05 

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


Nr. 64/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.10.2021 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10385 – Genstar Capital / TA Associates / 20-20 / Compusoft) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Genstar Capital Partners, LLC (”Genstar Capital”, USA) 

– TA Associates Management, L.P (”TA Associates”, USA) 

– 20-20 Technologies, Inc. (”20-20”, Canada), som i dag er kontrollert av Genstar Capital alene 

– Compusoft AS (”Compusoft”, Norge), som i dag er kontrollert av TA Associates alene 

Genstar Capital og TA Associates overtar i fellesskap indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over den fusjonerte enheten som omfatter 20-20 og Compusoft. Sammenslutningen 

gjennomføres ved salg og kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Genstar Capital: investeringer i aktiv eierkapital i mellomstore selskaper innen finansielle tjenester, helsetjenester, 

industriteknologi og programvare. 

– TA Associates: investeringer i aktiv eierkapital i selskaper som er aktive innen utvalgte bransjer, inkludert 

forretningsmessig tjenesteyting, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– 20-20: programvare for profesjonelle designere, detaljister og produsenter i interiørdesign- og møbelbransjen, med 

applikasjoner som lar kundene skape, utforme, visualisere, prise og selge kjøkken, baderom, skap og 

kontorinnredninger til sluttkunder. 

– Compusoft: integrerte programvareløsninger som gjør det mulig for kunder å levere tjenester til sluttbrukere i alle 

faser fra utforming til installasjon av interiør- og designprosjekter.  

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 406 av 

8.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10385 – Genstar Capital / TA Associates / 20-20 / Compusoft 

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/64/06 

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


7.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 64/7 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10390 – Christian Burrus / OTPP / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Europakommisjonen mottok 29. september 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) 

– Burrus Group (Sveits), som er kontrollert av Christian Burrus alene 

– Forsikringsmeglingsvirksomheten til Burrus Group(2) (Sveits), som er kontrollert av Burrus Group alene 

– Siaci Saint-Honoré (”Siaci”, Frankrike), som er kontrollert av Watling Street Capital Partners LLP alene 

OTPP og Burrus Group overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak som består av hele Siaci og forsikringsmeglingsvirksomheten til Burrus 

Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OTPP: forvaltning av pensjonsytelser og investering av pensjonsmidler. 

– Burrus Group: forsikring og forsikringsmegling, finansteknologi, finansforvaltning og rådgivning. 

– Forsikringsmeglingsvirksomheten til Burrus Group: forsikringsmegling og rådgivning til bedrifter vedrørende 

forsikring og gjenforsikring. 

– Siaci: forsikringsmegling og rådgivning til bedrifter vedrørende forsikring og gjenforsikring. 

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(3). 

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 405 av 

7.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10390 – Christian Burrus / OTPP / 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) Med unntak av Burrus Groups virksomhet innen begravelsesforsikring. 

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

2021/EØS/64/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10400 – Alta Percier / Bridgepoint / Latour / Primonial) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alta Percier, en del av Altarea-konsernet (”Altarea”, Frankrike)  

– Bridgepoint SAS, det overordnede morforetaket i Bridgepoint-konsernet (”Bridgepoint”, Storbritannia)  

– Latour Capital Management SAS (”Latour”, Frankrike)  

– New Primonial Holding 2, det overordnede morforetaket i Primonial-konsernet (”Primonial”, Frankrike) 

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

over hele Primonial.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Altarea: eiendomstjenester bestående av virksomhet knyttet til næringseiendom og markedsføring av boliger og 

kontorlokaler. 

– Bridgepoint: aktiv eierkapital. 

– Latour: aktiv eierkapital. 

– Primonial: forsikrings- og bankvirksomhet og eiendomstjenester. 

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 402 av 

5.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10400 – Alta Percier / Bridgepoint / Latour / Primonial 

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/64/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10460 – DMK / Uelzena / Niesky / Milchtrocknung Südhannover)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 29. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Molkerei Niesky GmbH (”Niesky”, Tyskland), som tilhører DMK Deutsches Milchkontor Gmbh (”DMK”, Tyskland) 

– Uelzena eG (”Uelzena”, Tyskland)  

– Milchtrocknung Südhannover eG (”MTS”, Tyskland), som i dag er kontrollert av DMK  

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

nr. 4 over hele MTS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DMK og Niesky: produksjon og distribusjon av et bredt sortiment av meieriprodukter, inkludert melkeprodukter, ost, 

mysebaserte produkter, barnemat, iskrem, helseprodukter og melkebaserte ingredienser til næringsmiddelproduksjon. 

– Uelzena: produksjon og distribusjon av melkeråstoff, myse, smør, konsentrert smør, melkepulver, ost, pulverdrikker, 

helseprodukter, delikatesseprodukter, sukret kondensert melk og fettblandinger. 

– MTS: kjøp av myse og mysekonsentrat og bearbeiding av disse til myseproteinkonsentrat og laktose. 

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 405 av 

7.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10460 – DMK / Uelzena / Niesky / Milchtrocknung Südhannover 

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/64/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10470 – Swiss Life Holding / Vauban Infrastructure Partners / Aves One) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 23. september 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) 

– Vauban Infrastructure Partners (”Vauban”, Frankrike), som tilhører konsernet BPCE S.A. 

– Aves One AG (”Aves One”, Tyskland) 

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

Aves One. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 21. september 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Swiss Life: leverandør av et bredt spekter av livs- og pensjonsforsikringsprodukter og finansielle løsninger. 

– Vauban: kapitalforvaltningsselskap med fokus på egenkapitalinvesteringer innen infrastruktur. Vauban er en del av 

det franske bankkonsernet BPCE S.A. 

– Aves One: eier og utleier av godsvogner og vekselflak for jernbanetransport. 

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 402 av 

5.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10470 – Swiss Life Holding / Vauban Infrastructure Partners / Aves One 

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/64/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10476 – Schwarz Group / Cespa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– PreZero International GmbH (”PreZero”, Tyskland), som tilhører Schwarz Group (Tyskland) 

– Compañia Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A.U. (”Cespa”, Spania), som er kontrollert av Ferrovial 

International SE (”Ferrovial”, Spania) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PreZero er aktivt innen innsamling, sortering, behandling og gjenvinning av avfall. PreZero er en del av Schwarz 

Group, som i første rekke driver virksomhet innen detaljhandel med næringsmidler gjennom sine detaljistkjeder Lidl 

og Kaufland. 

– Cespa leverer avfallshåndteringstjenester i Spania og avfallshåndterings- og anleggsforvaltningstjenester i Portugal. 

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 406 av 

8.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10476 – Schwarz Group / Cespa 

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/64/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10481 – Silver Lake / BV / Clubessential Holdings) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. september 2021 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Silver Lake Group LLC (”Silver Lake”, USA) 

– Battery Management Corp. (”BV”, USA) 

– Clubessential Holdings, LLC (”Clubessential”, USA), som i dag er kontrollert av BV alene 

Silver Lake og BV overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Clubessential. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Silver Lake: globalt investeringsforetak med fokus på teknologi, teknologibaserte virksomheter og tilknyttede 

vekstnæringer. 

– BV: globalt teknologifokusert investeringsforetak med hovedfokus på programvare, IT-infrastruktur, internett-/ 

mobilløsninger for forbrukere og industriteknologi samt teknologistøttede tjenester. 

– Clubessential: leverandør av en komplett pakke med SaaS-tjenester for medlemskaps- og klubbadministrasjon til 

private klubber, treningssentre, idrettsprogrammer ved skoler og parkforvaltnings- og rekreasjonsenheter. 

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 402 av 

5.10.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10481 – Silver Lake / BV / Clubessential Holdings 

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/64/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10169 – EPLI/SZ/JV) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 32021M10169. 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.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS) 

Kommisjonen besluttet 3. juni 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10181. 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/64/13 
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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. 64/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.10.2021 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10209 – Ceravis / Fraunhofer-Gesellschaft / E-VITA JV) 

Kommisjonen besluttet 30. april 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10209. 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.10229 – Allianz / Aviva Italia) 

Kommisjonen besluttet 29. juni 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32021M10229. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10334 – BMW / Daimler / BP / Digital Charging Solutions) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32021M10334. 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.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32021M10368. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10386 – BC Partners / Valtech) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32021M10386. 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.10440 – SEGRO / PSPIB / Varia Class Logistics) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10440. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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2021/EØS/64/19 

2021/EØS/64/20 

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


7.10.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 64/17 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10452 – CPP Investments / FountainVest / Langdi Pharmaceutical) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32021M10452. 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.10467 – Insight / Francisco Partners / NMI) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32021M10467. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Kommisjonsmelding i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Frankrike 

Berørt flyrute Tarbes–Paris (Orly) 

Avtalens gyldighetsperiode Fra 1. juni 2022 til 31. mai 2026 

Frist for innsending av søknader og anbud 1. desember 2021 (12.00 lokal tid i Paris) 

For henvendelser om anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller dokumentasjon i 

forbindelse med anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

Syndicat mixte PYRÉNIA 

Bâtiment Pic du Midi 

Aéroport Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

FR-65290 Juillan 

FRANKRIKE 

Tlf.: +33 0562325651 

E-post: syndicat.mixte@pyrenia.fr 

Kjøperprofil (nettsted): www.marches-publics.info 
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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/kalkulasjonsrenter gjeldende fra 1. oktober 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 340 av 24.8.2021, s. 3, og EØS-tillegget nr. 58 av 9.9.2021, 

s. 23. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.10.2021 – -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 

1.10.2021 – -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 

1.10.2021 – -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 
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