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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 1. desember 2021 

Sak nr. 87755 

Vedtak nr. 267/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Alle 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Ansatteopsjoner 2022–2031 

Rettslig grunnlag Skatteloven § 5-14 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Styrke oppstarts- og vekstforetaks evne til å rekruttere 

og beholde nøkkelpersonell 

Støttens form Skattefritak 

Budsjett NOK 20 millioner årlig i gjennomsnitt i løpet av 

ordningens gyldighetsperiode 

Støtteintensitet  

Varighet 2022–2031 

Økonomiske sektorer  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

NO-0030 Oslo 

Norge 

Andre opplysninger  

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/19/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 30. november 2021 

Sak nr. 87748 

Vedtak nr. 268/21/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Investeringsstøtte til Topeka knyttet til innkjøp av to 

nullutslippsfartøyer (Topeka Nattruten-prosjektet) 

Rettslig grunnlag Programmet ”Fullskala innovativ energi- og 

klimateknologi”, som hører inn under Enovas 

støtteordning for ny energi- og klimateknologi 

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Fremme av nullutslippsteknologier og utvikling av en 

omsetningskjede for hydrogen 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 219 millioner 

Støtteintensitet 46,5 % 

Varighet 2021–2023 

Økonomiske sektorer C – Produksjonsindustri 

D – Levering av elektrisk energi, gass, damp og 

luftkondisjonering (levering av teknologi) 

H – Transport og oppbevaring 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Enova 

Brattørkaia 17A  

NO-7010 Trondheim, Norge 

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/19/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA /  

365.BANK / CSOB / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 17. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Všeobecná úverová banka, a.s. (”VUB”, Slovakia), kontrollert av Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia) 

– Slovenská sporiteľňa, a.s. (”Slovenska Sporitelna”, Slovakia), kontrollert av Erste Group Bank AG (Østerrike) 

– Tatra banka, a.s. (”Tatra Banka”, Slovakia), kontrollert av Raiffeisen Bank International AG (Østerrike) 

– 365.bank, a.s. (”365.bank”, Slovakia, registrert under navnet Poštová banka, a.s. fram til 3. juli 2021), kontrollert av 

J&T FINANCE GROUP SE (Tsjekkia) 

– Československá obchodná banka, a.s. (”CSOB”, Slovakia), kontrollert av KBC Group N.V. (Belgia) 

VUB, Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, 365.bank og CSOB overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VUB, Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, 365.bank og CSOB er forretningsbanker i Slovakia som er aktive innen 

banktjenester for privatkunder og bedrifter.  

– Fellesforetaket vil levere tjenester knyttet til håndtering, forvaltning og transport av kontanter. 

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 134 av 

25.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA / 365.BANK / CSOB / 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”). 

2022/EØS/19/03 

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

(Sak M.10531 – SANTANDER/MAPFRE/JV) 

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: 

– Banco Santander, S.A. med datterforetak (”Banco Santander”, Spania) 

– Mapfre, S.A. (”Mapfre”, Spania) 

Banco Santander og Mapfre overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”fellesforetaket”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Banco Santander er morforetaket i Santander Group. Kjernevirksomhetene til Banco Santander er detaljbankvirk-

somhet, forsikring, forretnings- og investeringsbankvirksomhet og kapital- og finansforvaltning i hele Europa og i 

USA, Latin-Amerika og Asia. 

– Mapfre er morforetaket i Mapfre Group og driver virksomhet innen forsikring og gjenforsikring i 44 land over hele 

verden. 

– Fellesforetaket vil være aktivt i det spanske markedet for detaljbanktjenester, særlig innen kommersialisering av 

nedsparingslån til privatpersoner. 

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 134 av 

25.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10531 – SANTANDER/MAPFRE/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/19/04 

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

(Sak M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 17. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CPP Investments (Canada) 

– Votorantim S.A. (”Votorantim”, Brasil) 

– Et fellesforetak (”fellesforetaket”, Brasil) 

CPP Investments og Votorantim overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over det nystiftede fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CPP Investments er en investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer midler på vegne av Canada Pension Plan 

Fund. 

– Votorantim er aktivt innen en rekke virksomhetssegmenter, blant annet sement og betong, gruvedrift og metallurgi, 

konsentrert appelsinjuice, spesialkjemikalier, produksjon av elektrisk kraft og finanssektoren. 

3.  Fellesforetaket vil investere i og/eller utvikle a) nye fornybarprosjekter og b) nye muligheter knyttet til fornybar energi, og 

vil utelukkende ha virksomhet i Brasil. 

4. 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). 

5. 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 134 av 

25.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / 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/19/05 

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

(Sak M.10584 – LUFTHANSA/VW/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lufthansa Industry Solutions AS GmbH (”LHIND”, Tyskland), kontrollert av Deutsche Lufthansa AG (”Lufthansa”, 

Tyskland) 

– A4nXT GmbH (”A4nXT”, Tyskland), kontrollert av Volkswagen Aktiengesellschaft (”Volkswagen”, Tyskland) 

– Et fellesforetak (”fellesforetaket”, Tyskland) 

A4nXT og LHIND 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: 

– LHIND: datterforetak av det tyske luftfartskonsernet Lufthansa Group som er aktivt innen levering av IT-konsulent-

tjenester.  

– A4nXT: holdingforetak og datterforetak i det tyske kjøretøykonsortiet Volkswagen Group som fokuserer på levering 

av tjenester knyttet til digitalisert produksjon og digitaliserte tjenester.  

– Fellesforetaket: nystiftet enhet som vil levere IT-konsulenttjenester og andre IT-relaterte tjenester til Volkswagen og 

tredjeparter i kjøretøyindustrien og andre industrier. 

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 134 av 

25.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10584 – LUFTHANSA/VW/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/19/06 

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

(Sak M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY) 

1.  Kommisjonen mottok 18. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Securitas AB (”Securitas”, Sverige) 

– Stanley Black & Decker, Inc. sin virksomhet innen elektronisk sikkerhet (”Stanley Security”, USA) 

Securitas overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Stanley Security. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Securitas: leverandør av sikkerhetstjenester som er aktiv i mer enn 40 land og tilbyr et bredt spekter av sikkerhets-

tjenester, inkludert bemannet vakthold, luftfartssikkerhet, elektronisk vakthold, alarmovervåking og utryknings-

tjenester, risikostyringstjenester, brannverntjenester og andre tjenester knyttet til f.eks. parkering og HMS-opplæring. 

– Stanley Security: leverandør av sikkerhetstjenester som tilhører Stanley Group og primært er aktiv i USA og EØS. 

Stanley Security tilbyr sikkerhetssystemer for elektronisk vakthold og relaterte tjenester som alarmovervåking og 

utrykning over hele verden samt pakkeløsninger og teknologi som er skreddersydd for helsesektoren 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. 

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 134 av 

25.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY 

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/19/07 

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

(Sak M.10678 – AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 16. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Arjun Infrastructure Partners Limited (”AIP”, Storbritannia), som tilhører Arjun Infrastructure Partners Group 

– Macquarie Asset Holdings Limited (”Macquarie”, Storbritannia), som tilhører Macquarie Group 

– Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV B.V. og Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV-A B.V (samlet kalt ”Aberdeen”, 

Storbritannia), som tilhører Aberdeen Group 

– Pentacom Investments (Spain) Opco S.L.U. og Ucles InfraCo, S.L. (samlet kalt ”Onivia”, Spania) 

AIP, Macquarie og Aberdeen overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Onivia. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AIP: kapitalforvaltningsselskap som er aktivt innen sektorer som transport, fornybar energi, produksjon og forsyning 

av elektrisk kraft og distribusjon av energi. 

– Macquarie: global leverandør av investeringsbank- og finanstjenester rettet mot sektorer som ressurser og råvarer, 

grønn energi, konvensjonell energi, finansinstitusjoner, infrastruktur og fast eiendom. 

– Aberdeen: kapitalforvalter som er aktiv innen sektorer som transport, sosial infrastruktur, vannbehandling og avfalls-

håndtering og nettverk for produksjon av ren energi. 

– Onivia: engroslevering av bredbåndstjenester i Spania. 

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 134 av 

25.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10678 – AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA 

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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. mars 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SEGRO plc (”SEGRO”, Storbritannia) 

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

– En logistikkeiendom beliggende i Plessis-Pâté, sør for Paris, Frankrike (”måleiendommen”, Frankrike) 

SEGRO og PSPIB overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

måleiendommen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SEGRO: eierskap, forvaltning og utvikling av moderne eiendommer for lagring og lett industri beliggende rundt 

storbyområder og ved viktige transportknutepunkter i en rekke EU-land. 

– PSPIB: forvaltning av en diversifisert global investeringsportefølje som omfatter aksjer, obligasjoner og andre 

verdipapirer med fast avkastning samt investeringer i aktiv eierkapital, fast eiendom, infrastruktur, naturressurser og 

privat gjeld. 

– Måleiendommen: en logistikkeiendom med et utleieareal på 50 098 m2 beliggende i Plessis-Pâté, sør for Paris, 

Frankrike. Måleiendommen er i dag utleid til en tredjepart og brukes primært til lagerformål.  

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 130 av 

23.3.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10692 – SEGRO / PSPIB / TARGET ASSET SOUTH PARIS  

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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10153 – ORANGE / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS) 

Kommisjonen besluttet 28. juli 2021 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 2 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 32021M10153. 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.10447 – NN / METLIFE GREECE / METLIFE POLAND) 

Kommisjonen besluttet 7. 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. 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 32021M10447. 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.10456 – SKY/VIACOMCBS/JV) 

Kommisjonen besluttet 1. 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. 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 32021M10456. 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.10541 – GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA /  

CONSTRUCTEL VISABEIRA) 

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 32022M10541. 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.10589 – ADT / FORD NEXT / SNTNL) 

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 32022M10589. 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.10600 – EDFI / MUBADALA / EMERGE JV) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32022M10600. 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.10614 – PAI PARTNERS / UVESCO) 

Kommisjonen besluttet 14. 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 32022M10614. 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.10621 – WELPUT / PSPIB / ALECTA / 150 VSTREET JV) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32022M10621. 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.10625 – CARLYLE GROUP / MACQUARIE GROUP / HYCC) 

Kommisjonen besluttet 9. 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 32022M10625. EUR-Lex gir 

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