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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. februar 2022 

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 

1.2.2022– 2,12 –0,57 0,78 

 

  

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

2022/EØS/27/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY) 

Kommisjonen mottok 18. mars 2022 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 11. april 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1) EUT C 134 av 25.3.2022, s. 33. 

(2) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2022/EØS/27/02 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR) 

1.  Kommisjonen mottok 19. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Volkswagen Aktiengesellschaft (”VWAG”, Tyskland) 

– Trinity Investments Designated Activity Company (”Trinity”, Irland), forvaltet av Attestor Limited (Storbritannia) 

– Europcar Mobility Group, S.A. (”Europcar”, Frankrike) 

VWAG og Trinity overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Europcar. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 20. september 2021. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VWAG er hovedsakelig aktivt innen utvikling, produksjon og distribusjon av nye personbiler, lette nyttekjøretøyer og 

lastebiler samt levering av bilutleietjenester og andre mobilitetstjenester. 

– Trinity er et privat investeringsselskap som er etablert for å søke bestemte investeringsmuligheter, særlig i foretak i 

vekstfasen.  

– Europcar er hovedsakelig aktivt innen levering av korttids bilutleietjenester og andre mobilitetstjenester samt salg av 

brukte kjøretøyer til videreforhandlere. 

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 172 av 

26.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR 

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/27/03 

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

(Sak M.10578 – CVC/EKATERRA) 

1.  Kommisjonen mottok 12. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning som innebærer at CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”) overtar enekontroll i henhold 

til artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 over ekaterra B.V. (”ekaterra”). 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC (Luxembourg) 

– ekaterra (Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC er aktivt innen forvaltning av investeringsfond og -plattformer. Ett av porteføljeforetakene til CVCs fond, Zabka 

Polska S.A., er aktivt innen detaljhandel med næringsmidler i Polen. 

– ekaterra med datterforetak driver en tevirksomhet som omfatter dyrking, bearbeiding og levering av teblader, 

forskning og utvikling, framstilling, produksjon, emballering, markedsføring, distribusjon og salg av teprodukter over 

hele verden (unntatt Unilevers eierinteresser i PepsiLipton-fellesforetakene med Pepsico knyttet til drikkeklar te). 

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 170 av 

25.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10578 – CVC/EKATERRA 

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/27/04 

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

(Sak M.10682 – VALEO/VSEA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Valeo SE (”Valeo”, Frankrike), som tilhører Valeo-konsernet 

– Valeo Siemens eAutomotive GmbH (”VSEA”, Tyskland), som er kontrollert i fellesskap av Valeo og Siemens AG 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Valeo er et aksjeselskap som er aktivt innen produksjon og distribusjon av bildeler. 

– VSEA er et selvstendig fungerende fellesforetak mellom Valeo og Siemens AG som utvikler, produserer og selger 

høyspenningsmotorer og komponenter til bruk i elektriske kjøretøyer (”elbiler”) og oppladbare elektriske 

hybridkjøretøyer (”ladbare hybridbiler”).  

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 170 av 

25.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10682 – VALEO/VSEA 

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/27/05 

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

(Sak M.10684 – SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 19. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

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

– Vauban Infrastructure Partners SCA (”Vauban”, Frankrike), kontrollert av BPCE S.A. (Frankrike)  

– Wascosa Holding AG (”Wascosa”, Sveits)  

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

Wascosa.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Swiss Life er en europeisk leverandør av et bredt spekter av livs- og pensjonsforsikringsprodukter og finansielle 

løsninger. Det har virksomhet i EU, Sveits, Storbritannia, Liechtenstein og Singapore. Swiss Life er aktivt innen 

livsforsikringssektoren og innen investerings- og kapitalforvaltningssegmentet samt innen levering av løsninger for 

ytelser til ansatte i multinasjonale foretak.  

– Vauban er et europeisk kapitalforvaltningsselskap med fokus på egenkapitalinvesteringer i infrastruktur. Det har 

særlig fokus på Frankrike, men har også direkteinvesteringer i Finland, Italia, Norge, Portugal og Spania. Vauban 

strukturerer og forvalter aksjefond som investerer i utforming, bygging, vedlikehold, finansiering og drift av kritiske 

infrastruktureiendeler innen sektorene for transport, sosial og digital infrastruktur og forsyningsverk. 

– Wascosa er et selskap som er aktivt internasjonalt innen utleie og forvaltning av godsvogner. Virksomheten omfatter 

leasing av godsvogner over hele Europa, forvaltning av kunders egne vognparker og rådgivning om vedlikehold, 

forsikring og sikkerhet i tilknytning til godsvogner.  

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 172 av 

26.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10684 – SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA 

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/27/06 

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

(Sak M.10688 – AXA/ATALANTE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AXA SA (”AXA”, Frankrike), via datterselskapene AXA France IARD SA (”AXA France IARD”, Frankrike) og 

AXA IM SA (”AXA IM”, Frankrike) 

– Atalante SAS (”Atalante”, Frankrike) 

AXA, via datterselskapene AXA France IARD og AXA IM, overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 

nr. 1 bokstav b) over hele Atalante.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AXA er et globalt forsikringskonsern som tilbyr livs- og helseforsikring, andre typer forsikring og kapitalfor-

valtningstjenester. 

– Atalante leverer i hovedsak tjenester innen kollektiv og individuell porteføljeforvaltning samt innen forvaltning av 

finansielle instrumenter for tredjeparter. 

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 172 av 

26.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10688 – AXA/ATALANTE 

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/27/07 

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

(Sak M.10706 – HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 13. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– HAL Investments B.V. (”Hal”, Nederland), som tilhører Hal Trust-konsernet 

– Royal Boskalis Westminster N.V. (”målforetaket”, Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HAL er et globalt investeringsselskap med investeringer innen en rekke sektorer, inkludert maritim sektor, 

tanklagring, media, finansielle tjenester, detaljhandel, kontormøbler, trelast og byggevarer. 

– Målforetaket er et globalt selskap innen maritime tjenester som er aktivt innen mudring, offshoreanlegg, offshore-

transport, undervannstjenester, sleping og berging samt innlands infrastruktur. 

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 170 av 

25.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10706 – HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER 

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/27/08 

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

(Sak M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 13. april 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Selfinvest ApS (”Selfinvest”, Danmark), som i siste instans er kontrollert av Østergaard-familien 

– LLG A/S (”LLG”, Danmark), som i siste instans er kontrollert av Brunsborg-familien 

– Selected Car Group A/S (”SCG JV”, Danmark) 

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

over SCG JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved overføring av eiendeler og kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Selfinvest er holdingselskapet til en mangfoldig gruppe av selskaper hvorav de fleste er aktive innen skipsfart. 

Selfinvest har virksomhet innen bl.a. global risikohåndtering, terminal- og laste- og lossetjenester, spedisjon, 

bunkerskip, olje- og kjemikalietankere og IT. 

– LLG er kontrollert av Brunsborg-familien og kontrollerer en mangfoldig gruppe av selskaper hvorav de fleste er 

aktive innen detaljhandelssektoren, inkludert møbelkjeden JYSK. 

3. SCG JV vil drive Selfinvests og LLGs eksisterende leasingvirksomhet, som i hovedsak er knyttet til leasing av biler og 

mindre busser i luksussegmentet. I tillegg vil partene overføre sin eksisterende, marginale virksomhet innen salg av brukte 

kjøretøyer relatert til denne leasingvirksomheten, til SCG, og Selfinvest vil dessuten overføre sin virksomhet innen 

investering i luksuskjøretøyer. 

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 170 av 

25.4.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP 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. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10488 – FAURECIA/HELLA) 

Kommisjonen besluttet 24. januar 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 32022M10488. 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.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV) 

Kommisjonen besluttet 8. april 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 32022M10583. 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.10584 – LUFTHANSA/VW/JV) 

Kommisjonen besluttet 6. april 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 32022M10584. 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.10636 – COVÉA/PARTNERRE) 

Kommisjonen besluttet 12. april 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 32022M10636. 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.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES) 

Kommisjonen besluttet 12. april 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 32022M10642. 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.10678 – AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA) 

Kommisjonen besluttet 7. april 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 32022M10678. 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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Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  

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

i Fellesskapet 

Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  

hensyn til ruteflyging 

Medlemsstat Finland 

Berørt rute Mariehamn–Stockholm Arlanda 

Avtalens gyldighetsperiode 29.10.2022–30.9.2024 

Frist for innsending av anbud 28. juni 2022 

For henvendelser om 

anbudsinnbydelsen og eventuell 

relevant informasjon og/eller 

dokumentasjon i forbindelse med 

anbudet og forpliktelsen til å yte 

offentlig tjeneste 

For ytterligere opplysninger: 

Ålands Landskapsregering 

Adresse: 

P.O.B. 1060 

AX-22111 Mariehamn 

ÅLAND/FINLAND 

Tlf.: +358 1825000 

E-post: registrator@regeringen.ax 

Internett: https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx 

 

2022/EØS/27/16 

mailto:registrator@regeringen.ax

	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. februar 2022


	EU-ORGANER
	Kommisjonen
	Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10594 – SECURITAS / STANLEY SECURITY)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10578 – CVC/EKATERRA)
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10682 – VALEO/VSEA) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10684 – SWISS LIFE / VAUBAN / WASCOSA) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10688 – AXA/ATALANTE) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10706 – HAL INVESTMENTS / ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10488 – FAURECIA/HELLA)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10583 – CPP INVESTMENTS / VOTORANTIM / JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10584 – LUFTHANSA/VW/JV)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10636 – COVÉA/PARTNERRE)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES)
	Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning (Sak M.10678 – AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA)
	Kommisjonskunngjøring i henhold til artikkel 17 nr. 5 i europaparlaments- og  rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk  i Fellesskapet Anbudsinnbydelse i forbindelse med forpliktelse til å yte offentlig tjeneste med  hensyn til ruteflyging



