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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre EFTA-stater for  

tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og kalkulasjonsrenter, med  

virkning fra 1. desember 2021 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter fastsatt i  

del VII av ESAs retningslinjer for statsstøtte 

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

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

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

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

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsene er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

1.12.2021 –  1,88 –0,61 0,52 

 

  

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

2022/EØS/12/01 
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Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 17. november 2021 

Sak nr. 83768 

Vedtak nr. 257/21/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Påstått støtte til Landsbankinn og Íslandsbanki 

Rettslig grunnlag EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

Type tiltak Ikke støtte 

Økonomiske sektorer Finansielle tjenester 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Icelandic State Financial Investments (ISFI) 

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

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

2022/EØS/12/02 

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

Søksmål anlagt 10. januar 2022 av G. Modiano Limited og Standard Wool (UK)  

Limited mot EFTAs overvåkingsorgan  

(Sak E-1/22) 

Et søksmål mot EFTAs overvåkingsorgan ble anlagt for EFTA-domstolen 10. januar 2022 av G. Modiano 

Limited og Standard Wool (UK) Limited, representert ved advokat Karl O. Wallevik, Advokatfirmaet 

Wallevik, Klostergaten 36, 5005 Bergen, Norge, og advokatene Charles Whiddington og Zanda Romata, 

Steptoe & Johnson L.L.P., 489 Avenue Louise, 1050 Brussel, Belgia. 

G. Modiano Limited og Standard Wool (UK) Limited har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal 

1. Erklære at klagen kan tas under behandling og er velbegrunnet. 

2. Oppheve ESAs vedtak av 9. november 2021 i sak nummer 84045. 

3. Erklære at tilskuddsordningen er ny støtte, og at ullstasjonene har mottatt ulovlig støtte 

minst siden 2002, og anmode ESA om å tallfeste det ulovlige støttebeløpet. 

4. Pålegge ESA å dekke kostnadene til G. Modiano Limited og Standard Wool (UK) 

Limited. 

5. Treffe slike andre og ytterligere tiltak som måtte kreves av rettferdighetshensyn. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

- G. Modiano Limited er et aksjeselskap stiftet i England og Wales. Selskapets hoved-

virksomhet er import, eksport og bearbeiding av og handel med saueull. 

- Standard Wool (UK) Limited er et aksjeselskap stiftet i England og Wales. Det driver 

virksomhet internasjonalt innen bearbeiding av og handel med ull, med særlig fokus på 

tidligfasebearbeiding og -handel. 

- G. Modiano Limited og Standard Wool (UK) Limited (”saksøkerne”) innga  

6. september 2019 en klage til EFTAs overvåkingsorgan vedrørende den norske tilskudds-

ordningen for ull (”tilskuddsordningen”). 

- Søksmålet gjelder oppheving av EFTAs overvåkingsorgans vedtak av 9. november 2021 

om å lukke klagesaken (”det omtvistede vedtak”). 

- Saksøkerne har nedlagt påstand om oppheving av det omtvistede vedtak, med den 

begrunnelse at EFTAs overvåkingsorgan har: 

-  feiltolket regelverket og tatt feil i sin vurdering ved å konkludere med at tilskudds-

ordningen utgjorde eksisterende og ikke ny støtte, 

- unnlatt å ta i betraktning alle relevante opplysninger saksøkerne har lagt fram i sin 

korrespondanse med Overvåkingsorganet, og unnlatt å oppfylle sin forpliktelse til å gi 

en begrunnelse i samsvar med artikkel 16 i avtalen mellom EFTA-statene om 

opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol, 

- unnlatt å undersøke og vurdere i hvilken grad ullstasjonene mottok ulovlig støtte, 

- unnlatt å undersøke og vurdere tilskuddsordningens konkurransebegrensende 

virkninger. 

2022/EØS/12/03 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9603 – SNCF MOBILITES / THIF) 

1.  Kommisjonen mottok 21. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SNCF SA (”SNCF”, Frankrike) 

– THI Factory (”THIF”, Belgia)  

SNCF overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele THIF. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SNCF er det etablerte franske jernbaneforetaket, som er aktivt innen blant annet passasjertransport og godstransport 

med jernbane, stasjons- og infrastrukturforvaltning og ingeniørteknisk virksomhet. SNCF utøver enekontroll over 

Eurostar International Limited, operatøren av det internasjonale høyhastighetstogtilbudet som forbinder Storbritannia 

med Frankrike, Belgia og Nederland via kanaltunnelen mellom Storbritannia og Frankrike. 

– THIF er et jernbaneforetak som er aktivt innen administrasjon og drift av internasjonale høyhastighets person-

transporttjenester med jernbane mellom Frankrike, Belgia, Nederland og Tyskland under navnet Thalys. 

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 punktet.  

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 93 av 

28.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9603 – SNCF MOBILITES / THIF 

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”). 

2022/EØS/12/04 

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

(Sak M.10506 – PARKER/MEGGITT) 

1.  Kommisjonen mottok 21. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Parker-Hannifin Corporation (”Parker”, USA) 

– Meggitt PLC (”Meggitt”, Storbritannia) 

Parker overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Meggitt. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Parker utformer, produserer og leverer bevegelses- og styringsteknologier og -systemer og leverer finmekaniske 

løsninger for en rekke markeder innen mobil teknologi, industri og romfart på globalt plan. 

– Meggitt utformer, produserer og leverer komponenter og delsystemer til romfarts- og forsvarsmarkeder samt visse 

energirelaterte anvendelser på globalt plan. 

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 punktet.  

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 102 av 

2.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10506 – PARKER/MEGGITT  

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”). 

2022/EØS/12/05 

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

(Sak M.10524 – MERCEDES-BENZ/TOTALENERGIES/STELLANTIS/ACC) 

1.  Kommisjonen mottok 23. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mercedes-Benz AG (”MBAG”, Tyskland), som tilhører Daimler Group (Tyskland) 

– Stellantis N.V. (”Stellantis”, Nederland), som tilhører Stellantis Group (Nederland) 

– Saft EV SAS (”Saft”, Frankrike), et datterforetak av TotalEnergies SE (”TotalEnergies”, Frankrike) 

– Automotive Cells Company SE (”ACC”, Frankrike) 

MBAG, Stellantis og TotalEnergies overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over hele ACC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MBAG er en produsent av originalt kjøretøyutstyr og forhandler av motorvogner, privatbiler og lette og tunge 

nyttekjøretøyer under merkene BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses og 

Western Star. 

– Stellantis er en produsent av originalt kjøretøyutstyr og forhandler av motorvogner, privatbiler og lette 

nyttekjøretøyer under merkene Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, 

Lancia, Opel, Peugeot, Ram og Vauxhall. 

– Saft utformer, utvikler og produserer avanserte industribatterier for en rekke forskjellige sivile og militære 

anvendelser.  

– ACC utvikler, produserer og leverer litium-ion-celler og -moduler hovedsakelig til kjøretøyindustrien. 

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 punktet.   

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 102 av 

2.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10524 – MERCEDES-BENZ/TOTALENERGIES/STELLANTIS/ACC 

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”). 

2022/EØS/12/06 

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

(Sak M.10559 – A P MOELLER-MAERSK / SENATOR INTERNATIONAL) 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– A.P. Møller-Mærsk A/S Group (”APMM”, Danmark)  

– Senator International-konsernet (”Senator International”, Tyskland) 

APMM overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Senator International. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– APMM: integrert transport- og logistikkselskap med virksomhet over hele verden. APMMs kjernevirksomhet 

omfatter containerfrakt gjennom datterforetakene Maersk A/S, SeaLand og Hamburg Süd, containerterminaltjenester, 

transport på innlands vannveier, tjenester ved innlandsterminaler, tjenester knyttet til forsyningsledelse, 

havnebuksering og produksjon av kjølecontainere. 

– Senator International: familieeid selskap som i første rekke er spesialisert innen internasjonal godstransport, skipsfart 

og logistikk og har hovedfokus på spedisjonstjenester med fly og til sjøs samt logistikk-, emballerings- og 

fortollingstjenester.  

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 punktet. 

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 100 av 

1.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10559 – A P MOELLER-MAERSK / SENATOR INTERNATIONAL 

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”). 

2022/EØS/12/07 

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

(Sak M.10593 – DUSSUR/SEAH/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2022 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: 

– Saudi Arabian Industrial Investments Company (”Dussur”, Saudi-Arabia), som kontrolleres i fellesskap av Public 

Investment Fund (”PIF”, Saudi-Arabia) og Saudi Arabian Oil Company (”Saudi Aramco”, Saudi-Arabia) 

– SeAH Changwon Integrated Special Steel Corp. (”SeAH”, Sør-Korea), som i siste instans er kontrollert av SeAH 

Holdings Corporation (Sør-Korea) 

– et nystiftet fellesforetak (”målforetaket”, Saudi-Arabia) 

Dussur og SeAH overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Dussur er et foretak for strategiske industriinvesteringer. 

– SeAH er en produsent av spesielle stålprodukter for ulike anvendelser, som kjøretøyer, maskineri, luftfart, energi, 

skipsbygging og elektronikk. 

– Målforetaket er et nystiftet fellesforetak som skal produsere og selge rustfrie sømløse rør i Midtøsten og Nord-Afrika. 

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 punktet.   

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 102 av 

2.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10593 – DUSSUR/SEAH/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. 

2022/EØS/12/08 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


3.3.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 12/9 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING /  

KAEFER ISOLIERTECHNIK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 24. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Altor Fund Manager AB (”Altor Fund Manager”, Sverige) 

– SMS GmbH (”SMS”, Tyskland) 

– Kaefer Holding SE & Co. KG (”Kaefer Holding”, Tyskland) 

– Kaefer Isoliertechnik (”Kaefer”, Tyskland), som i dag er kontrollert utelukkende av Kaefer Holding. 

Altor Fund Manager, SMS og Kaefer Holding overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Kaefer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De ovennevnte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Altor Fund Manager er forvalteren for en gruppe av aktive eierfond, deriblant Altor Fund V, som er det Altor-fondet 

som foretar investeringen i Kaefer. 

– SMS er et familieeid selskap som produserer utstyr og maskineri til bruk innen metallurgisk industri og valsing. 

– Kaefer Holding er et familieeid holdingselskap som ikke har noen andre forretningsinteresser enn Kaefer, og som 

ikke genererer omsetning fra annen virksomhet enn eierskapet i Kaefer. 

– Kaefer er en leverandør av isoleringstjenester og tilkomstløsninger (f.eks. stillaser) samt tjenester knyttet til 

overflatebeskyttelse og passiv brannbeskyttelse. Kaefer leverer også relaterte tjenester som elektromekaniske 

tjenester, fjerning av asbest og ildfasthetstjenester til industrikunder samt tjenester knyttet til innvendig utrustning til 

kunder innen bygge- og skipsbyggingsnæringen. 

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 punktet.   

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 104 av 

4.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK 

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. 

2022/EØS/12/09 

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

(Sak M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE /  

CLYDE INVESTMENTS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 21. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Archer Daniels Midland Singapore Pte. Ltd. (”ADM Singapore”, Singapore), kontrollert av Archer Daniels Midland 

Company (”ADM Group”, USA)  

 Clyde Investments (”Clyde Investments”, Singapore), kontrollert av Temasek Holdings (Private) Limited 

(”Temasek”, Singapore) 

 et fellesforetak (Singapore) 

ADM Singapore og Clyde Investments overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADM Singapore er aktivt innen næringsmiddel- og ernæringssektoren i Asia. ADM Singapore er en del av ADM 

Group, som driver virksomhet innen en rekke områder, deriblant bearbeiding av oljefrø, mais, sukker, hvete og andre 

landbruksvarer samt produksjon av vegetabilske oljer og andre foredlede næringsmiddel- og fôringredienser og  

-tilsetningsstoffer på verdensbasis. 

– Clyde Investments er aktivt innen kontraktproduksjon av plantebaserte proteinprodukter i Asia. Det er et datterforetak 

av Temasek, et investeringsselskap som er aktivt innen et bredt spekter av bransjer på globalt plan, herunder 

biovitenskap og landbruksbaserte næringsmidler.  

– Fellesforetaket, hvis navn vil bli avtalt mellom ADM Singapore og Clyde Investments, er et selvstendig fungerende 

fellesforetak som skal etableres i Singapore for å levere kontraktbaserte tjenester innen utvikling og 

produksjonsorganisering knyttet til løsninger for mikrobiell fermentering og mikrobielle ingredienser til bruk i 

næringsmidler samt relaterte rådgivningstjenester i Singapore. 

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 punktet.   

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 102 av 

2.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS 

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. 

2022/EØS/12/10 

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

(Sak M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO /  

SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Porsche Austria GmbH & Co OG (”Porsche Austria”, Østerrike), som i siste instans er kontrollert av Volkswagen 

AG, det overordnede morforetaket i Volkswagen-konsernet 

– Wolfgang Denzel Auto AG (”Denzel”, Østerrike), som er kontrollert av ”Familienstiftung W. Denzel” og 

enkeltmedlemmer av Denzel-familien 

– Saubermacher Dienstleistungs AG (”Saubermacher”, Østerrike), som er kontrollert utelukkende av Roth 

Privatstiftung 

Porsche Austria, Denzel og Saubermacher overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav 

b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet selvstendig fungerende fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Porsche Austria: import og engrossalg av motorvogner (inkludert reservedeler og tilbehør) av merkene Volkswagen 

Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT og CUPRA i Østerrike. 

– Denzel: import og engrossalg av motorvogner av merkene Mitsubishi, Hyundai, MG og Maxus i Østerrike. 

– Saubermacher: avfallslogistikk, avfallsbehandling og avfallshåndtering. 

– Fellesforetaket: rådgivningstjenester knyttet til håndtering og disponering/behandling av litiumbatterier, levering av 

spesielle containere og engasjering av kontraktører. 

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 punktet.   

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 104 av 

4.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / 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. 

2022/EØS/12/11 

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

(Sak M.10639 – MAX MARA / MITSUI / MCJ) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mitsui & Co. Ltd. (”Mitsui”, Japan) 

– Max Mara Fashion Group (”MMFG”, Italia), som tilhører Max Mara-konsernet 

– International Fashion Trading S.à.r.l. (”IFT”, Luxembourg), som tilhører Max Mara-konsernet 

– Max & Co. Japan Co. Ltd. (”MCJ”, Japan), som er kontrollert av Max Mara-konsernet  

Mitsui overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele MCJ. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mitsui er et handels-, bedriftsledelses- og prosjektutviklingsforetak med hovedkontor i Tokyo, Japan. Mitsui har 

virksomhet over hele verden og er aktivt innen flere sektorer, inkludert produksjon og distribusjon av og detaljhandel 

med klær. 

– MMFG er en italiensk gruppe av foretak som produserer og selger konfeksjonsklær og tilbehør på verdensbasis. 

MMFG eier en rekke merker, inkludert Max Mara, Max & Co., Sportmax, Weekend Max Mara, Pennyblack, Marina 

Rinaldi, Persona, Marella, Emme Marella, iBlues og Intrend.   

– IFT er et Luxembourg-basert foretak som i siste instans er en del av Max Mara-konsernet. Foretaket opptrer som 

forhandler for Max Mara Fashion Groups klær i blant annet det japanske markedet.  

– Max & Co. Japan (MCJ) er et japansk datterforetak av MMFG som er aktivt innen detaljsalg av produkter av merkene 

Max & Co og Marina Rinaldi i Japan. MCJ vil bli absorbert inn i Max Mara Japan, som er et fellesforetak mellom 

Mitsui, IFT og MMFG som er aktivt innen detaljsalg av produkter av merkene Max Mara og Weekend Max Mara i 

Japan. 

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 punktet. 

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 102 av 

2.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10639 – MAX MARA / MITSUI / MCJ 

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. 

2022/EØS/12/12 

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

(Sak M.10654 – KKR / ACCELL GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Accell Group N.V. (”Accell Group”, Nederland) 

KKR overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Accell Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 24. januar 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR er et globalt investeringsforetak som tilbyr forvaltning av alternative aktiva og kapitalmarkeds- og 

forsikringsløsninger. 

– Accell Group er aktivt innen produksjon og detaljsalg av sykler (inkludert elsykler), sykkeldeler og -tilbehør. 

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 punktet. 

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 102 av 

2.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10654 – KKR / ACCELL 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. 

2022/EØS/12/13 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9969 – VEOLIA/SUEZ) 

Kommisjonen besluttet 14. desember 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. 2 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 32021M9969. 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.10102 – VIG / AEGON CEE) 

Kommisjonen besluttet 12. 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 32021M10102. 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. 

2022/EØS/12/14 

2022/EØS/12/15 

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.10555 – ADIA / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER /  

CPP INVESTMENTS / WCX) 

Kommisjonen besluttet 8. februar 2022 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 32022M10555. 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.10562 – CARLYLE / WARBURG PINCUS / DURAVANT) 

Kommisjonen besluttet 21. februar 2022 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 32022M10562. 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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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10577 – FSN CAPITAL VI / OPTIGROUP / HYGAS / BFG / TPC) 

Kommisjonen besluttet 17. februar 2022 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 32022M10577. 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.10604 – OXFORD PROPERTIES / PINEBRIDGE BENSON ELLIOT / SIGMA) 

Kommisjonen besluttet 15. februar 2022 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 32022M10604. EUR-Lex gir 

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

(Sak M.10622 – GENSTAR CAPITAL / MDP / LIGHTSPEED) 

Kommisjonen besluttet 22. februar 2022 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 32022M10622. EUR-Lex gir 

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