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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10339 – KKR/LANDAL) 

1.  Kommisjonen mottok 10. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sandy HoldCo B.V. (”Roompot”, Nederland), kontrollert av KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA)  

– Vacation Rental B.V. (”Landal”, Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

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

ringsløsninger. Roompot forvalter, driver og fungerer som bestillingsagent for ferieparker og campingplasser. 

– Landal eier, forvalter og er franchisegiver for ferieparker under merkevaren Landal GreenParks.  

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 123 av 

18.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10339 – KKR/LANDAL 

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/17/01 

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

(Sak M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO /  

COMMAND ALKON) 

1.  Kommisjonen mottok 7. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HeidelbergCement AG (”HeidelbergCement”, Tyskland) 

– Thoma Bravo, LLC (”Thoma Bravo”, USA) 

– Command Alkon, Inc. (”Command Alkon”, USA) 

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

over Command Alkon. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HeidelbergCement er en produsent av byggematerialer som særlig tilbyr sement, klinker og andre tilsetningsstoffer til 

sement, steinmaterialer, ferdigblandet betong og andre betongprodukter, avrettingsmateriale og asfalt. 

– Thoma Bravo er et aktiv eierkapital-foretak som særlig fokuserer på applikasjoner, infrastrukturprogramvare og 

teknologibaserte tjenester. 

– Command Alkon leverer automatiseringsprogramvareløsninger i USA og EU som brukes av produsenter av tunge 

byggematerialer til forskjellige formål (prising og utarbeiding av tilbud, ordremottak, tidsplanlegging og levering, 

sending, sammenstilling av partier, etikettering, lastebilsporing og -forvaltning, kvalitetskontroll, resepter og 

produksjon).  

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 121 av 

16.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON 

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/17/02 

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

(Sak M.10586 – MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– UBS O’Connor LLC (”O‘Connor”, USA), kontrollert av UBS AG (”UBS”, Sveits) 

– MSP Racing Holdings, L.P. (”MSP”, USA) 

– McLaren Group Limited (”MGL”, Storbritannia), kontrollert av Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C.(c) 

(”Mumtalakat”, Bahrain) 

– McLaren Racing Limited (”fellesforetaket”, Storbritannia) 

O’Connor, MSP og MGL (samlet kalt ”melderne”) overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket (”transaksjonen”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– O’Connor: investeringsrådgiver basert i USA som tilbyr investeringsrådgivningstjenester til blant annet investe-

ringsfond og sofistikerte investorer. 

– MSP: privateid investeringsrådgivningsfirma basert i USA som forvalter investeringer i profesjonelle idrettsklubber, 

ligaer og foretak innen det idrettsrelaterte økosystemet. 

– MGL: holdingforetaket for McLaren-konsernets forretningsvirksomhet. McLaren-konsernets virksomhet omfatter to 

hoveddivisjoner: i) McLaren Automotive Limited, en leverandør av biler med høy ytelse i luksussegmentet og ii) 

fellesforetaket. 

– Fellesforetaket: utvikling, produksjon, konkurransekjøring og markedsføring i forbindelse med deltakelse i Formel  

1-løp. I tillegg til virksomheten innen Formel 1 er McLaren Racing også aktivt innen andre motorsportmesterskap, 

som det amerikanske IndyCar Series, hvor McLaren Racing i dag samarbeider med, og yter teknisk støtte til, det 

amerikanske teamet Arrow McLaren SP. 

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 120 av 

15.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10586 – MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING 

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/17/03 

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

(Sak M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Elips Life AG (”ELAG”, Liechtenstein) og ulykkes- og helseforsikringsporteføljen til Elips Versicherungen AG 

(”A&H”, Liechtenstein, og, sammen med ELAG, ”ELAG-A&H”), begge kontrollert av elipsLife EMEA Holding 

B.V. (Nederland), som på sin side i siste instans er kontrollert av Swiss Re Ltd (Sveits)  

Swiss Life overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele ELAG-A&H. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Swiss Life er en europeisk leverandør av livsforsikringsprodukter, risikostyrings- og pensjonsløsninger samt 

kapitalforvaltning og andre finansielle produkter. 

– ELAG-A&H er et europeisk forsikringsselskap som leverer en rekke forsikringsprodukter til institusjonelle kunder.  

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 123 av 

18.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE 

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/17/04 

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

(Sak M.10644 – TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN  

CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TowerBrook Capital Partners L.P. (”TCP”, USA) 

– New Mountain Capital, LLC (”NMC”, USA) 

– R1 RCM, Inc. (”R1”, USA), som i dag i siste instans er kontrollert av TCP 

– Cloudmed Solutions LLC (”Cloudmed”, USA), som i dag er kontrollert av NMC 

TCP og NMC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

R1 og Cloudmed.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TCP tilbyr kunder investeringsmuligheter i store og mellomstore europeiske og nordamerikanske selskaper innen en 

rekke sektorer, inkludert helseprodukter og -tjenester, detaljhandel, luksusvarer, finansielle tjenester, forbruksvarer, 

telekommunikasjon, media, kjemikalier, kunnskapstjenester og utvalgte industrisegmenter. 

– NMC forvalter aktiv eierkapital, kreditt og investeringer knyttet til utleie av næringseiendom globalt innen en rekke 

næringer, som helsetjenester, programvare, forretningsmessig tjenesteyting, informasjon og data, logistikk, finansielle 

tjenester og miljøtjenester. 

– R1 leverer teknologidrevne løsninger til sykehus, helsesystemer og helserelaterte foretaksgrupper i Nord-Amerika 

som bidrar til å bedre pasientopplevelsen og de økonomiske resultatene. 

– Cloudmed leverer inntektsovervåkningsløsninger til helsetjenesteytere i Nord-Amerika.  

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 120 av 

15.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10644 – TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 

RCM 

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/17/05 

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

(Sak M.10657 – SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Samsung BioLogics Co. Ltd. (”Samsung BioLogics”, Sør-Korea), et selskap som er kontrollert av Samsung Group 

(Sør-Korea)  

– Samsung Bioepis Co. Ltd. (”Bioepis”, Sør-Korea), et selskap som i dag er kontrollert i fellesskap av Biogen 

Therapeutics Inc. (USA) og Samsung BioLogics 

Samsung BioLogics overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Bioepis. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Samsung BioLogics er aktivt innen utvikling og produksjon av biofarmasøytiske produkter over hele verden. 

– Bioepis er aktivt innen utvikling og markedsføring av biotilsvarende legemidler. 

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 123 av 

18.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10657 – SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS 

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/17/06 

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

(Sak M.10675 – CDPQ / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER /  

CPP INVESTMENTS / ADIA / WCX) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Caisse de dépôt et placement du Québec (”CDPQ”, Canada) 

– Transurban Holdings Limited (”Transurban”, Australia) 

– AustralianSuper Pty Ltd (”AustralianSuper”, Australia) 

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

– Tawreed Investments Limited (”Tawreed”, Caymanøyene), kontrollert av Abu Dhabi Investment Authority (”ADIA”, 

De forente arabiske emirater) 

– WestConnex (”WCX”, Australia)  

CDPQ, Transurban, AustralianSuper, CPP Investments og Tawreed overtar felles kontroll i henhold til fusjons-

forordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele WCX. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CDPQ er en langsiktig institusjonell investor som forvalter midler hovedsakelig for offentlige og halvoffentlige 

pensjons- og forsikringsordninger i provinsen Québec, og som i første rekke investerer i infrastruktureiendeler. 

– Transurban er en bomveioperatør som forvalter og bygger ut bomveinett i byområder i Australia, Canada og USA. 

– AustralianSuper er Australias største allment tilgjengelige, medlemskapsbaserte tjenestepensjonsfond og pensjons-

fond og driver investeringsvirksomhet på globalt plan. 

– CPP Investments er en investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer midler den får overført fra Canada 

Pension Plan, hovedsakelig i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper, fast eiendom, infrastruktur og verdipapirer 

med fast avkastning. 

– Tawreed har en rekke infrastrukturinvesteringer og forvalter en global investeringsportefølje. ADIA, morselskapet til 

Tawreed, er en offentlig enhet eid av Emiratet Abu Dhabi som forvalter en diversifisert global investeringsportefølje.  

– WCX er aktivt innen utvikling, vedlikehold og drift av bomveier i Sydney, New South Wales.  

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 122 av 

17.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10675 – CDPQ / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER / CPP INVESTMENTS / WCX 

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/17/07 

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

(Sak M.10514 – DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL / SZSW / JV) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 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 32022M10514. 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.10566 – P66 / H2 EE / JV) 

Kommisjonen besluttet 4. mars 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 32022M10566. 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/17/08 

2022/EØS/17/09 

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.10568 – IIF INTERNATIONAL HOLDING / G+E GETEC HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 3. mars 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 32022M10568. 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.10570 – ADVENT/PERMIRA/MCAFEE) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32022M10570. 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/17/10 

2022/EØS/17/11 

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.10605 – MACQUARIE REAL ESTATE / CPG VAN OOSTROM  

BEHEER / EDGE) 

Kommisjonen besluttet 4. mars 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 32022M10605. 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.10609 – EURAZEO / PSPIB / FST HOTELS) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32022M10609. 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/17/12 

2022/EØS/17/13 

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.10620 – GIP / SSE / OTPP / SCOTIA GAS NETWORKS) 

Kommisjonen besluttet 1. mars 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 32022M10620. 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/17/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/404 av 3. mars 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/919 med hensyn til harmoniserte  

standarder for styreanlegg – kabel- og trinsesystemer 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN ISO 8847:2021 

Mindre fartøy - Styresystemer - Kabel- og trinsesystemer (ISO 8847:2021) 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN ISO 8847:2017 

Mindre fartøyer - Styreanlegg - Kabel- og trinsesystemer (ISO 8847:2004) - (innbefattet 

rettelsesblad AC:2005) 

10.9.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 83 av 10.3.2022, s. 44. 

2022/EØS/17/15 

mailto:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/404/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/405 av 3. mars 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1956 med hensyn til harmoniserte  

standarder for dekkplater og folie, lysarmaturer, elektrisk utstyr,  

effektfordelingssystemer, sikringsbrytere, elektrisk utstyr for måling, testing og  

laboratoriebruk og motstandssveiseutstyr 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 50520:2020,  

EN 50520:2020/A1:2021 

Dekkplater og folie til beskyttelse og varsel om plassering av nedgravde kabler eller kabelrør i 

underjordiske installasjoner 

2. EN 60598-2-13:2006,  

EN 60598-2-13:2006/A1:2012,  

EN 60598-2-13:2006/AC:2006,  

EN 60598-2-13:2006/A11:2021 

Lysarmaturer - Del 2-13: Spesielle krav til lysarmaturer nedfelt i bakken 

3. EN 60898-2:2021 

Elektrisk utstyr - Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdnings- og liknende installasjoner - 

Del 2 Sikringsbrytere for AC- og DC-tilkoplinger 

4. EN IEC 61010-2-030:2021,  

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk - Del 2-030: Spesielle krav til laboratorieutstyr 

for å teste og måle kretser 

5. EN IEC 61010-2-034:2021,  

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk - Del 2-034: Spesielle krav til måleutstyr for 

isolasjonsmotstand og prøveutstyr for dielektrisk styrke 

6. EN IEC 61010-2-051:2021,  

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk Del 2-051: Spesielle krav til laboratorieutstyr for 

mekanisk miksing og røring 

7. EN IEC 61010-2-061:2021,  

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk - Del 2-061: Spesielle krav til laboratorieatom-

spektrometre med termisk pulverisering og ionisering 

8. EN 61534-1:2011,  

EN 61534-1:2011/A1:2014,  

EN 61534-1:2011/A11:2021,  

EN 61534-1:2011/A2:2021 

Effektfordelingssystemer - Del 1: Generelle krav 

9. EN 61534-21:2014,  

EN 61534-21:2014/A11:2021,  

EN 61534-21:2014/A1:2021 

Energiføringssystemer -- Del 21: Særlige krav til energistyringssystemer beregnet for vegg- eller 

takmontering 

10. EN 61534-22:2014,  

EN 61534-22:2014/A11:2021,  

EN 61534-22:2014/A1:2021 

Energiføringssystemer -- Del 21: Særlige krav til energistyringssystemer beregnet for montering på eller 

under gulv 

2022/EØS/17/16 
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11. EN 62135-1:2015,  

EN 62135-1:2015/AC:2016-02 

Motstandssveiseutstyr - Del 1: Sikkerhetskrav til utforming, produksjon og installasjon 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 50520:2009 

Dekkplater og folie til beskyttelse og varsel om plassering av nedgravde kabler eller 

kabelrør i underjordiske installasjoner 

10.9.2023 

2. EN 60598-2-13:2006,  

EN 60598-2-13:2006/A1:2012,  

EN 60598-2-13:2006/AC:2006 

Lysarmaturer - Del 2-13: Spesielle krav til lysarmaturer nedfelt i bakken 

10.9.2023 

3. EN 60898-2:2006 

Elektrisk utstyr - Automatsikringer for overstrømsbeskyttelse for husholdnings- og 

liknende installasjoner - Del 2: Sikringsbrytere for AC- og DC-tilkoplinger 

10.9.2023 

4. EN 61010-2-030:2010 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk - Del 2-030: Spesielle krav til 

laboratorieutstyr for å teste og måle kretser 

10.9.2023 

5. EN 61010-2-051:2015 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk Del 2-051: Spesielle krav til 

laboratorieutstyr for mekanisk miksing og røring 

10.9.2023 

6. EN 61010-2-061:2015 

Sikkerhetskrav til elektrisk måleutstyr for laboratoriebruk - Del 2-061: Spesielle krav til 

laboratorieatomspektrometre med termisk pulverisering og ionisering 

10.9.2023 

7. EN 61534-1:2011,  

EN 61534-1:2011/A1:2014 

Effektfordelingssystemer - Del 1: Generelle krav 

10.9.2023 

8. EN 61534-21:2014 

Energiføringssystemer -- Del 21: Særlige krav til energistyringssystemer beregnet for 

vegg- eller takmontering 

10.9.2023 

9. EN 61534-22:2014 

Energiføringssystemer -- Del 21: Særlige krav til energistyringssystemer beregnet for 

montering på eller under gulv 

10.9.2023 

10. EN 62135-1:2015 

Motstandssveiseutstyr - Del 1: Sikkerhetskrav til utforming, produksjon og installasjon 

10.9.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 83 av 10.3.2022, s. 48. 

mailto:https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/405/oj
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/406 av 3. mars 2022  

om endring av gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1202 med hensyn til harmoniserte  

standarder for fyllepistoler med automatdyser, doseringspumper, automater og  

fjerntliggende pumpeenheter, sikkerhetsmekanismer til bruk på doseringspumper og  

automater, skjæreventiler og dreietapper til bruk på doseringspumper og automater som  

brukes på bensinstasjoner 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN 13012:2021 

Bensinstasjoner - Tilvirkning av og ytelsen til fyllepistoler med automatdyser 

2. EN 13617-1:2021 

Bensinstasjoner - Del 1: Sikkerhetskrav til tilvirkning og ytelse for doseringspumper, automater og 

fjerntliggende pumpeenheter 

3. EN 13617-2:2021 

Bensinstasjoner - Del 2: Sikkerhetskrav for tilvirkning og ytelse av sikkerhetsmekanismer til bruk på 

doseringspumper og automater 

4. EN 13617-3:2021 

Bensinstasjoner - Del 3: Sikkerhetskrav for tilvirkning og ytelse av skjæreventiler 

5. EN 13617-4:2021 

Bensinstasjoner - Del 4: Sikkerhetskrav for tilvirkning og ytelse av dreietapper til bruk på doseringspumper 

og automater 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN 13012:2012 

Bensinstasjoner - Tilvirkning og utførelse av fyllepistoler med automatdyser 

3.9.2023 

2. EN 13617-1:2012 

Bensinstasjoner - Del 1: Sikkerhetskrav til tilvirkning og ytelse for målepumper, 

dispensere og fjerntliggende pumpeenheter 

3.9.2023 

3. EN 13617-2:2012 

Bensinstasjoner - Del 2: Sikkerhetskrav for tilvirkning og utførelse av 

sikkerhetsmekanismer til bruk på doseringspumper og automater 

3.9.2023 

4. EN 13617-3:2012 

Bensinstasjoner - Del 3: Sikkerhetskrav for tilvirkning og utførelse av skjæreventiler 

3.9.2023 

5. EN 13617-4:2012 

Bensinstasjoner - Del 4: Sikkerhetskrav for tilvirkning og ytelse av dreietapper til bruk 

på doseringspumper og automater 

3.9.2023 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 83 av 10.3.2022, s. 55. 

2022/EØS/17/17 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/406/oj
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