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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 21. januar 2022 

Sak nr. 88018 

Vedtak nr. 003/22/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel  Fornyelse av og endring i ordningen for 

tilpasningstilskudd i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov nr. 160/2020 om tilpasningstilskudd  

(lög um viðspyrnustyrki) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bidra til å opprettholde den økonomiske aktiviteten til 

foretak som er blitt påført inntektstap som følge av 

covid-19-pandemien og tiltakene som er iverksatt for å 

bekjempe spredningen av viruset 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett ISK 27,2 milliarder for perioden fra 1. november 2020 

til 31. desember 2021 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Iceland Revenue and Customs 

Tryggvagata 19 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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/31/01 

https://www.althingi.is/lagas/151b/2020160.html
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


Nr. 31/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.5.2022 

 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 26. januar 2022 

Sak nr. 88016 

Vedtak nr. 004/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Trondheim Spektrum AS 

Rettslig grunnlag Vedtak i bystyret i Trondheim kommune 

Type tiltak Ekstraordinær støtte 

Formål Kompensere for tap påført på grunn av covid-19 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 5,4 millioner 

Støtteintensitet 51 % 

Økonomiske sektorer Drift av flerbruksanlegg for arrangementer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Trondheim kommune 

Bystyret 

Postboks 2300 Torgarden 

NO-7004 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/31/02 

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 25. januar 2022 

Sak nr. 88021 

Vedtak nr. 011/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fornyelse av og endringer i kompensasjonsordningen i 

forbindelse med covid-19 for operatører av kommersi-

elle langdistanse buss- og passasjerbåtruter med helårs-

drift 

Rettslig grunnlag Forskrift om midlertidig tilskudd til operatører av 

kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt 

omsetning som følge av utbruddet av covid-19 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for tap påført som følge av covid-19-ut-

bruddet og norske myndigheters smitteverntiltak, for å 

opprettholde tilbudet av helårs kommersielle lang-

distanse buss- og passasjerbåtruter som ikke mottar til-

skudd fra lokale eller andre offentlige myndigheter for 

forpliktelser til å yte offentlig tjeneste 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 300 millioner 

Støtteintensitet 80 % 

Varighet 1.1.2022–30.6.2022 

Økonomiske sektorer Land- og sjøtransport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Jernbanedirektoratet  

Postboks 16 Sentrum 

NO-0101 Oslo, 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/31/03 

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 25. januar 2022 

Sak nr. 88028 

Vedtak nr. 012/22/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel  Ordning med utsettelse av skatt i forbindelse med 

covid-19 for foretak som driver restaurantvirksomhet 

Rettslig grunnlag Lov nr. 2/2022 om endring av lov nr. 45/1987 om 

betaling av offentlige avgifter og lov nr. 113/1990 om 

trygdeavgifter 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere foretak som driver restaurantvirksomhet 

med skjenkebevilling for alkohol som har vært omfattet 

av restriksjoner på åpningstid som følge av regjeringens 

tiltak for å bekjempe spredning av covid-19 

Støttens form Utsettelse av skatt og trygdeavgifter 

Budsjett Skatte- og avgiftsutsettelsene under ordningen er anslått 

til ISK 500–1000 millioner (ca. EUR 3,4–6,8 millioner) 

Varighet Tildeling av støtte under tiltaket skal være fullført  

1. juni 2022, og utsatte skatte- og avgiftsbeløp skal 

betales i sin helhet innen 15. februar 2023. 

Økonomiske sektorer Alle sektorer  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Icelandic Revenue and Customs 

Tryggvagata 19 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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/31/04 

https://www.althingi.is/altext/152/s/0331.html
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 27. januar 2022 

Sak nr. 88034 

Vedtak nr. 013/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Tilskuddsordning i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om lønnsstøtte 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Unngå permitteringer i forbindelse med covid-19-

utbruddet 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 4 milliarder  

Støtteintensitet Det maksimale støttebeløpet per ansatt kan ikke 

overstige 80 % av den ansattes bruttolønn, inklusive 

arbeidsgiveravgift. 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Sektorer som er omfattet av smittebegrensende tiltak, 

inkludert, men ikke begrenset til overnattings-

virksomhet, restaurantvirksomhet, reiseliv og transport 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

NO-0030 Oslo, 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/31/05 

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 27. januar 2022 

Sak nr. 88036 

Vedtak nr. 014/22/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fornyelse av og endring i ordningen for tilskudd i 

forbindelse med nedstenging relatert til covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om endring av lov nr. 38/2020 om tilskudd i 

forbindelse med nedstenging 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Formålet med tiltaket er å opprettholde sysselset-

tingsnivået og den økonomiske aktiviteten på Island ved 

å støtte foretak som har pådratt seg et midlertidig 

inntektstap som følge av covid-19-pandemien og tiltak 

som er iverksatt for å bekjempe spredning av viruset. 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett Anslått budsjett ISK 1 milliard, maksimalt budsjett ISK 

2 milliarder 

Varighet 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Icelandic Revenue and Customs 

Tryggvagata 19 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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/31/06 

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 28. januar 2021 

Sak nr. 88037 

Vedtak nr. 025/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Fornyelse av og endringer i ordningen for 

kompensasjon ved avlysning av store offentlige 

arrangementer i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler ordningen, og 

forlengelsen i det reviderte statsbudsjettet samt et 

bevilgningsbrev utstedt av Nærings- og 

fiskeridepartementet til Innovasjon Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bøte på likviditetsmangelen som arrangører og 

medarrangører av store offentlige arrangementer står 

overfor som følge av covid-19-utbruddet 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 85 millioner 

Støtteintensitet 60 % 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge  

Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13 

NO-0104 Oslo, 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/31/07 

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 28. januar 2022 

Sak nr. 88045 

Vedtak nr. 026/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel  Fornyelse av og endring i ordningen med kompensasjon 

for tapt varelager i forbindelse med covid-19  

Rettslig grunnlag Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om 

midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort 

omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder 

etter oktober 2021 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere restauranter, kafeer, barer og hoteller som 

serverer mat til andre kunder enn hotellgjester, samt 

blomsterbutikker, for tapt varelager 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 28 millioner 

Støtteintensitet 100 % 

Varighet Desember 2021 til februar 2022 

Økonomiske sektorer Næringsmiddeltjenester og detaljhandel med blomster 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene  

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund, 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/31/08 

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 28. januar 2022 

Sak nr. 88047 

Vedtak nr. 027/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Ytterligere endringer i tilskuddsordningen for foretak 

med stort omsetningsfall i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall etter august 2020 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for tap og dermed begrense skaden 

forårsaket av covid-19-pandemien 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett NOK 3,512 milliarder 

Støtteintensitet 70–90 % 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av 

petroleum, selskaper som driver virksomhet innen 

produksjon, overføring, distribusjon av og handel med 

elektrisk kraft, finansinstitusjoner og selskaper som har 

investeringsvirksomhet som hovedformål 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

NO-8910 Brønnøysund 

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/31/09 

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 1. februar 2022 

Sak nr. 88040 

Vedtak nr. 028/22/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel  Ordning for å kompensere foretak i restaurantsektoren 

for restriksjoner i forbindelse med covid-19-pandemien 

Rettslig grunnlag Lov om tilskudd til foretak som driver restauranter som 

har vært omfattet av restriksjoner på åpningstid (lög um 

styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt 

takmörkunum á opnunartíma) 

Type tiltak Støtteordning  

Formål Kompensere foretak som driver restaurantvirksomhet 

med skjenkebevilling for alkohol, for inntektstap de er 

blitt påført som følge av tiltak for å bekjempe 

spredningen av covid-19 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett ISK 1,5–3 milliarder (ca. EUR 10–20 millioner) 

Varighet Til 30. juni 2022 

Økonomiske sektorer Restaurantsektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Iceland Revenue and Customs 

Tryggvagata 19 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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/31/10 

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 4. februar 2022 

Sak nr. 88071 

Vedtak nr. 034/22/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel  Endringer i ordningen for tilpasningstilskudd i 

forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov nr. 160/2020 om tilpasningstilskudd (lög um 

viðspyrnustyrki) 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Bidra til å opprettholde den økonomiske aktiviteten til 

foretak som er blitt påført inntektstap som følge av 

covid-19-pandemien og tiltakene som er iverksatt for å 

bekjempe spredningen av viruset 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett ISK 27,2 milliarder for perioden fra 1. november 2020 

til juni 2022 

Varighet Til juni 2022 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Iceland Revenue and Customs 

Tryggvagata 19 

IS-101 Reykjavík 

Island 

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/31/11 

https://www.althingi.is/lagas/151b/2020160.html
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Nr. 31/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.5.2022 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10534 – TRATON / AKTIEBOLAGET VOLVO / DAIMLER TRUCK / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 6. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Traton SE (”Traton”, Tyskland), kontrollert av Volkswagen AG 

 Aktiebolaget Volvo PUBL (”Volvo”, Sverige) 

 Daimler Truck AG (”Daimler Truck”, Tyskland) 

 Fellesforetaket (”målforetaket”, Nederland) 

Traton, Volvo og Daimler Truck overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

og artikkel 3 nr. 4 over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Traton, som kontrolleres alene av Volkswagen AG, utgjør lastebil- og bussdelen av Volkswagen-konsernet. Det 

driver hovedsakelig aktivitet gjennom driftsenhetene MAN, Scania, Navistar og Volkswagen Caminhões e Ônibus. 

 Volvo er globalt aktive i produksjon og salg av lastebiler til bruk på vei og annen bruk, busser, anleggsmaskiner og 

motorer. I EØS er selskapet hovedsakelig aktivt gjennom varemerkene Volvo og Renault Trucks.  

 Daimler Truck fokuserer på produksjon og salg av lastebiler og busser under merkenavnene Mercedes-Benz og Setra 

m.fl. 

 Målforetaket er et fellesforetak for å bygge og drive et offentlig tilgjengelig ladenettverk med høy ytelse for 

batteridrevne elektriske tunge lastebiler og busser langs og nær viktige hovedveier og logistikknutepunkter i diverse 

land i Europa.  

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

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

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 197 av 

16.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10534 – TRATON / AKTIEBOLAGET VOLVO / DAIMLER TRUCK / 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 22964301 

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/31/12 

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


19.5.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10624 – ENEL/INTESA/JV) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Enel X S.r.l. (Italia), kontrollert av Enel S.p.A. 

 Intesa Sanpaolo S.p.A. (Italia) 

 Mooney Group S.p.A. (Italia) 

 PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. og Junia Insurance S.r.l. (Italia) 

Enel X S.r.l. og Intesa Sanpaolo S.p.A. overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Mooney Group S.p.A., PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial 

Services S.r.l. og Junia Insurance S.r.l. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Enel S.p.A. er et energikonsern og er aktive i produksjon, handel, distribusjon og forsyning av strøm og naturgass. 

 Intesa Sanpaolo S.p.A. er et bankkonsern som er aktivt i privat- og næringsmarkedet og i formuesforvaltning. 

Konsernet tilbyr tjenester til 13,5 millioner kunder gjennom et nettverk av over 3700 filialer i Italia og til 7,1 

millioner kunder gjennom et nettverk av 1000 filialer i resten av verden. 

 Mooney Group S.p.A. tilbyr betalingstjenester i detaljhandelen og gjennom sine egne digitale plattformer i Italia. 

 PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. og Junia Insurance S.r.l. tilbyr tjenester 

for betaling av skatt og forsyningstjenester.  

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 201 av 

18.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10624 – ENEL/INTESA/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 22964301 

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/31/13 

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


Nr. 31/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.5.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10662 – ATLANTIA/YUNEX) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Atlantia S.p.A (”Atlantia”, Italia) 

 Yunex GmbH (”Yunex”, Tyskland), i siste instans kontrollert av Siemens AG (Tyskland)  

Atlantia overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Yunex. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Atlantia tilbyr bompenge- og mobilitetstjenester og forvalter motorvei- og lufthavninfrastruktur på kontraktbasis. 

Foretaket er aktivt i flere EØS-land, deriblant Italia, Spania, Frankrike og i begrenset grad Polen. 

 Yunex er en global leverandør av intelligente urbane og interurbane veitrafikkløsninger.  

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 201 av 

18.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10662 – ATLANTIA/YUNEX 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/31/14 

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


19.5.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/15 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10667 – VESA/POSTNL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Vesa Equity Investment S.à.r.l. (”Vesa”, Luxembourg) 

 PostNL N.V. (”PostNL”, Nederland) 

Vesa overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PostNL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Vesa: et investeringsselskap kontrollert av Daniel Křetínský, en tsjekkisk statsborger. Daniel Křetínský har 

eierinteresser i selskaper innenfor energi, forsyning, media og e-handel. 

 PostNL: et offentlig aksjeselskap som er børsnotert på børsen i Amsterdam. Kjerneaktiviteten til PostNL er å hente, 

sortere og levere post, pakker og andre varer i Nederland, Belgia, Luxembourg og Storbritannia. PostNL er den 

utpekte leverandøren av leveringspliktige tjenester i Nederland. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 199 av 

17.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10667 – VESA/POSTNL 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/31/15 

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


Nr. 31/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.5.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10700 – HY24 / ENAGAS / ENAGAS RENOVABLE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 HY24 SAS (”HY24”, Frankrike), kontrollert i fellesskap av Ardian SAS (”Ardian”, Frankrike) og FiveT Group AG 

(”FiveT Group”, Sveits) 

 Enagás, S.A. (”Enagás”, Spania) 

 Enagás Renovable, S.L.U. (”Enagás Renovable”, Spania), som for tiden kontrolleres alene av Enagás 

HY24 SAS og Enagás overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over Enagás Renovable. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Ardian er et privat risikokapitalkonsern som består av ulike forvaltningsforetak og investeringsfond som investerer i 

foretak involvert i et bredt spekter av sektorer (som helse, infrastruktur, energi, forbruksvarer eller ny teknologi) over 

hele verden. 

 FiveT Group er holdingselskapet for en gruppe fond som er basert i Sveits, der FiveT Hydrogen er et fond for ren 

privat infrastruktur, som finansierer prosjekter innenfor produksjon, lagring og distribusjon av ren hydrogen. 

 Enagás er et spansk foretak for distribusjon av naturgass, og teknisk forvalter for det spanske gassnettet. 

 Enagás Renovable er aktivt innen utvikling av prosjekter på området fornybar gass og avkarbonisering.  

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 201 av 

18.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10700 – HY24 / ENAGAS / ENAGAS RENOVABLE 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/31/16 

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


19.5.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/17 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Blackstone Inc. (”Blackstone”, USA) 

 Carlyle Group, Inc. (”Carlyle”, USA) 

 Goldman Sachs Group Inc. (”Goldman Sachs”, USA)  

 Prima Assicurazioni S.p.A. (”Prima”, Italia), kontrollert i fellesskap av Blackstone og en privatperson 

Blackstone, Carlyle og Goldman Sachs overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele Prima. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og gjennom en kontrakt.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Blackstone er et globalt kapitalforvaltningsforetak som forvalter fond.  

 Carlyle er et globalt kapitalforvaltningsforetak som forvalter fond innenfor tre hovedkategorier: i) global privat 

egenkapital, ii) global kreditt og iii) investeringsløsninger. 

 Goldman Sachs er en global investeringsbank og forvalter av verdipapirer og investeringer som tilbyr tjenester til 

foretak, finansinstitusjoner, myndigheter og privatpersoner. 

 Prima formidler skadeforsikring av biler, motorsykler og varebiler (herunder veihjelp) samt privat hjem- og 

ansvarsforsikring i Italia. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 202 av 

19.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10705 – BLACKSTONE / CARLYLE / GOLDMAN SACHS / PRIMA 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/31/17 

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


Nr. 31/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.5.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10722 – CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Chevron Corporation (”Chevron”, USA)  

 Renewable Energy Group, Inc (”REG”, USA) 

Chevron overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over REG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved en fusjonsavtale (rent kontantoppgjør). 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Chevron: integrert energiforetak basert i California, som produserer råolje og naturgass, drivstoffprodukter, 

smøremidler, petrokjemikalier og tilsetninger. 

 REG: produsent av biodrivstoff med hovedkvarter i Iowa, som produserer biodiesel og fornybar diesel og selger 

klimakvoter, petroleumsbaserte produkter samt petroleumsbaserte produkter blandet med biobasert diesel.  

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

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

4. 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 201 av 

18.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10722 – CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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/31/18 

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

(Sak M.10743 – TOWERBROOK/GSF) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 4. mai 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. (”TowerBrook”, USA)  

 Groupe Services France SAS og alle dets datterselskaper (”GSF Group”, Frankrike) 

TowerBrook overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele GSF Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 TowerBrook: investeringsfirma basert i Europa og USA, som fokuserer på investeringer i store og mellomstore 

europeiske og nordamerikanske selskaper.  

 GSF Group: franskbasert leverandør av rengjøringstjenester samt øvrige anleggsforvaltningstjenester i kontormiljøer, 

produksjonsanlegg i industrien, offentlige bygninger og medisinske institusjoner. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 197 av 

16.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10743 – TOWERBROOK/GSF 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post, faks eller post. Vennligst bruk følgende kontaktopplysninger: 

E-post: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu 

Faks: +32 22964301 

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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Nr. 31/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 19.5.2022 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10746 – MORGAN STANLEY / BAWAG / GYLE JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 6. mai 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Morgan Stanley Principal Funding, Inc. (”MSPF”), som tilhører Morgan Stanley Group (”Morgan Stanley”), begge 

USA 

 RF zwölf BAWAG Leasing Gesellschaft m.b.H (”Bawag Leasing”), som tilhører Bawag Group AG (”BAWAG 

Group”), begge Østerrike 

 Gyle JV, som er etablert med henblikk på kjøp av Gyle Shopping Centre (Storbritannia) 

MSPF og Bawag Leasing overtar indirekte gjennom Gyle JV i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens 

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over Gyle Shopping Centre fra DRC Capital LLP (”DRC”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og obligasjoner. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 MSPF: tilhører Morgan Stanley, som leverer globale finansielle tjenester som investeringsbanktjenester, verdipapirer, 

formuesforvaltning og investeringsforvaltning. 

 Bawag Leasing: del av Bawag Group, et børsnotert holdingselskap som tilbyr produkter og tjenester innen sparing, 

betaling, utlån, leasing, boligfinansiering, faktoring og forsikring. 

 Gyle JV vil være aktive i å eie, forvalte, leie ut, forbedre og utvikle Gyle Shopping Centre i Edinburgh i Storbritannia, 

samt levere tjenester knyttet til forvaltning av forretningslokaler i Gyle Shopping Centre. 

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

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

Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om 

forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004(2). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 201 av 

18.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10746 – MORGAN STANLEY / BAWAG / GYLE 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 22964301 

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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19.5.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/21 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10343 – DISCOVERY / WARNER MEDIA) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32021M10343. 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.10571 – HSBC SINGAPORE / TEMASEK / JV) 

Kommisjonen besluttet 11. mai 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 32022M10571. 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.10666 – BROOKFIELD / TELIA COMPANY / TELIA TOWERS SWEDEN) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32022M10666. 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.10690 – NORDIC CAPITAL / ELLOS GROUP) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 32022M10690. 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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