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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Trygderetten 26. januar 2022 i saken A mot Arbeids- og velferdsdirektoratet 

(Sak E-2/22) 

Trygderetten har ved brev av 26. januar 2022, mottatt ved domstolens kontor 27. januar 2022, rettet en 

anmodning til EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken A mot Arbeids- og velferds-

direktoratet, med følgende spørsmål: 

1)  Er en ytelse som overgangsstønaden – jf. folketrygdloven § 15-5 første ledd, jf. annet 

ledd første punktum – omfattet av det materielle virkeområdet til Forordning (EF)  

nr. 883/2004 etter 

a.  artikkel 3 første ledd, jf. særlig litra j, eller 

b.  artikkel 3 tredje ledd, jf. artikkel 70? 

2)  Har det noen betydning for vurderingen etter spørsmål 1) at det gjelder et vilkår om 

yrkesrettet aktivitet for fortsatt rett til stønad når det yngste barnet fyller ett år, jf. 

folketrygdloven § 15-6? 

2022/EØS/33/01 



Nr. 33/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.5.2022 

 

 

EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– MOL Hungarian Oil and Gas Plc. (”MOL”, Ungarn), morselskapet i MOL Group 

– OMV Slovenija, trgovina z nafto in naftnimi derivati, d.o.o. (”OMV Slovenija”, Slovenia) 

MOL overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over OMV Slovenija. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MOL Group er et vertikalt integrert olje- og gasskonglomerat som har følgende hovedvirksomheter: i) leting etter og 

utvinning og raffinering av råolje, ii) distribusjon av raffinerte oljeprodukter både på engros- og detaljnivå, iii) 

produksjon og salg av petrokjemikalier, iv) leting etter og utvinning av naturgass og v) overføring av naturgass i 

Ungarn. MOL Group har hovedkontor i Budapest og virksomhet i over 30 land og sysselsetter om lag  

25 000 personer på verdensbasis. 

– OMV Slovenija er et slovensk selskap med begrenset ansvar som er kontrollert utelukkende av OMV Group, et 

østerriksk integrert olje-, gass- og kjemikalieselskap som er aktivt over hele verden. Hovedvirksomheten til OMV 

Slovenija er detaljsalg av drivstoff gjennom et nettverk av 119 energistasjoner som drives enten av OMV selv eller av 

partnerleietakere. 

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 210 av 

25.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10438 – MOL / OMV SLOVENIJA 

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/33/02 

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

(Sak M.10623 – REPSOL/TELEFONICA/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Repsol Customer Centric, S.L. (”Repsol CC”, Spania), et datterselskap av Repsol, S.A. (”Repsol”, Spania)  

– Telefónica de España, S.A.U. (”Telefónica”, Spania), et datterselskap av Telefónica S.A. (”TEF”, Spania) 

Repsol CC og Telefónica overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Repsol: kommersialisering og transport av olje og gass, produksjon og kommersialisering av asfalt, drivstoff, 

spesialprodukter, smøremidler og kjemikalier for ulike anvendelser samt utvikling og drift av energistasjoner og 

produksjon og kommersialisering av elektrisitet og gass.  

– TEF: global teleoperatør og mobilnettleverandør som leverer tjenester som mobil-, fasttelefoni-, internett- og 

fjernsynstjenester under en rekke merkenavn, deriblant Movistar, Virgin Media O2 og Vivo. 

– Fellesforetaket: gjennomføring av solcelleprosjekter i Spania som hovedsakelig består i kjøp, installasjon og 

vedlikehold av solcellepaneler på bakken eller på tak for både husholdningers og bedrifters egenforbruk, samt relatert 

virksomhet. 

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 208 av 

24.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10623 – REPSOL/TELEFONICA/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/33/03 

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

(Sak M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Norsk Hydro ASA (”Hydro”, Norge) 

– Alumetal S.A. (”Alumetal”, Polen) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hydro er et fullt integrert aluminiumsselskap som er aktivt i hele verdikjeden for aluminium, fra utvinning av bauxitt 

og produksjon av alumina, energi, primæraluminium og ekstruderte aluminiumsprodukter til resirkulering av 

aluminium. Hydro produserer blant annet støpelegeringer som hovedsakelig er basert på primæraluminium. 

– Alumetal er primært en produsent av aluminiumsbaserte støpelegeringer som hovedsakelig er produsert av 

sekundæraluminium. Alumetal produserer også forlegeringer, både for egen bruk og for salg til tredjepartskunder, 

deriblant Hydro. 

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 208 av 

24.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL 

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/33/04 

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

(Sak M.10686 – LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lov Group Invest (”Lov Group”, Frankrike) 

– Betclic Everest Group (”BEG”, Frankrike), som i dag er eid av Lov Group og Société des Bains de Mer de Monaco 

(”SBM”, Monaco) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lov Group: investeringsforetak som hovedsakelig er aktivt innen produksjon av audiovisuelt innhold, sektoren for 

nettbaserte pengespill, gjennom det felleskontrollerte datterselskapet BEG, og sektorene for luksushoteller og 

næringsmidler. 

– BEG: levering av nettbasert sportstipping og nettbaserte kasino- og pokerspill samt hesteveddeløp. 

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 208 av 

24.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10686 – LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP  

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2022/EØS/33/05 

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

(Sak M.10709 – PARTNERS GROUP / FORTERRO) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Partners Group AG (”Partners Group”, Sveits) 

– Jeeves Information Systems AB (”Forterro”, Sverige) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Partners Group tilbyr et bredt spekter av investeringsfond og skreddersydde porteføljer til internasjonale insti-

tusjonelle investorer som søker direkte tilgang til unoterte investeringer. 

– Forterro leverer forretningsprogramvare og IT-tjenester, med særlig fokus på levering av ERP-programvareløsninger 

til mellomstore produksjonsbedrifter. 

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 210 av 

25.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10709 – PARTNERS GROUP / FORTERRO 

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/33/06 

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

(Sak M.10714 – VGRD / ASSETS OF AUTO-HOLDING DRESDEN) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– VGRD GmbH (”VGRD”, Tyskland), et heleid datterselskap av Volkswagen AG (VW AG), som tilhører Volkswagen 

Group 

– enkelte av aktivaene til Auto-Holding-Dresden (”målforetaket”, Tyskland), som tilhører Auto-Holding-Dresden 

(Tyskland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– VGRD driver bilverksteder og bilforhandlere i Tyskland. VW Group, som eier VGRD, er aktivt over hele verden 

innen utvikling, produksjon, markedsføring og salg av personbiler, lette nyttekjøretøyer, lastebiler, busser, turvogner, 

motorsykler, understell til busser og dieselmotorer samt tilhørende reservedeler og tilbehør. 

– Målforetaket består av seks VW-forhandlere i og rundt Dresden, Tyskland, som hovedsakelig er aktive innen 

detaljdistribusjon av nye og brukte personbiler og lette nyttekjøretøyer av merkene til VW Group, originale VW-

reservedeler, ikke-originale reservedeler og relaterte tjenester. 

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 206 av 

23.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10714 – VGRD / ASSETS OF AUTO-HOLDING DRESDEN 

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/33/07 

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

(Sak M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ITOCHU Corporation (”Itochu”, Japan) 

– Under Armour Europe (”Under Armour”, Nederland), et heleid datterselskap av Under Armour Inc. (”Under Armour 

Inc”, USA) 

– Dome Corporation (”Dome”, Japan) 

Itochu og Under Armour overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele Dome.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Itochu: børsnotert selskap som er aktivt innen en rekke forskjellige bransjer, inkludert tekstilproduksjon. 

– Under Armour: børsnotert selskap som er aktivt innen utvikling, markedsføring og distribusjon av klær (sports- og 

fritidsklær), fottøy og sportsrelatert tilbehør.  

– Dome: aksjeselskap som selger (som detaljist), distribuerer og promoterer sportsklær og sportsfottøy av Under 

Armours merke ”Under Armour” i Japan. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 210 av 

25.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10724 – ITOCHU / UNDER ARMOUR / DOME 

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.10731 – APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Apollo Infrastructure Opportunities Fund II, L.P. (”Apollo”, USA), kontrollert av Apollo Management L.P. (USA) 

– Primafrío Corporación, S.A. (”målforetaket”, Spania), som i dag er kontrollert utelukkende av Krone-Mur Servifrío, 

S.L. (”Krone-Mur”, Spania)  

Apollo og Krone-Mur overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Apollo er en gruppe investeringsfond som investerer i selskaper i ulike bransjer over hele verden. 

– Målforetaket er et spansk logistikkselskap som leverer spedisjons- og kontraktlogistikktjenester hovedsakelig i Spania 

og Tyskland. 

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 208 av 

24.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10731 – APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO 

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/33/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (”Ford Otosan”, Tyrkia)  

– Ford Romania S.A. (”Ford Romania”, Romania) 

Ford Otosan overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Ford Romania. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ford Otosan er en produsent og distributør av kjøretøyer som er basert i Tyrkia og eid av Ford Motor Company og 

Koç Holding i fellesskap. 

– Ford Romania vil etter sammenslutningen bare eie og drive et monterings- og kjøretøyproduksjonsanlegg beliggende 

i Craiova, Romania.  

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 210 av 

25.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10739 – FORD OTOSAN / FORD ROMANIA 

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.10771 – PLD / NBIM / UNIPART GROUP CAR PARK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Prologis, L.P. (”PLD”, USA) 

– Norges Bank Investment Management (”NBIM”, Norge) 

– Unipart Group Car Park (”måleiendommen”, Storbritannia) 

PLD og NBIM overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele mål-

eiendommen. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PLD: eierskap, drift og utvikling av eiendommer, hovedsakelig for industriformål, i Nord- og Sør-Amerika, Europa 

og Asia.  

– NBIM: institusjonell investering for Statens pensjonsfond utland på vegne av det norske Finansdepartementet, med 

fokus på globale investeringer, herunder investeringer i fast eiendom i Nord-Amerika, Europa og Japan. 

– Måleiendommen er et parkeringsområde beliggende i Nuneaton, Storbritannia.  

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 208 av 

24.5.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10771 – PLD / NBIM / UNIPART GROUP CAR PARK 

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/33/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10564 – APOLLO/MISSGUIDED) 

Kommisjonen besluttet 9. 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 32022M10564. 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.10661 – BAIN CAPITAL / INETUM) 

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 32022M10661. 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.10682 – VALEO/VSEA) 

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 32022M10682. 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.10688 – AXA/ATALANTE) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 

fransk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10688. 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.10710 – SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP 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 32022M10710. 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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Statsstøtte – Tyskland 

SA.53625 (2021/C) – Utfasing av lignitt 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i TEUV 

Kommisjonen vedtok 27. januar 2022 EUs retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi 2022 

(”CEEAG”)(1). I henhold til nr. 466 i disse retningslinjene vil Kommisjonen anvende CEEAG til å 

vurdere forenligheten av all meldepliktig støtte til klima, miljøvern og energi som gis eller er beregnet på 

å gis fra 27. januar 2022.  

Kommisjonen innledet 2. mars 2021 undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte i sak SA.53625.(2) På bakgrunn av det ovenstående innbyr Kommisjonen 

berørte parter til å sende inn merknader, blant annet om anvendeligheten og anvendelsen av CEEAG og, 

dersom det er relevant, grunnlagene for forenlighet som er fastsatt i disse retningslinjene, blant annet i 

avsnitt 3 og avsnitt 4.12, i forhold til tiltaket som Kommisjonen har innledet ovennevnte formelle 

undersøkelse av. Den berørte medlemsstaten og berørte parter kan sende inn sine merknader til dette 

tiltaket innen 20 virkedager etter at denne meldingen ble kunngjort (EUT C 199 av 17.5.2022), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Registry  

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: +32 22961242 

E-post: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknader fra berørte parter vil bli oversendt til den berørte medlemsstaten i den ovennevnte formelle 

undersøkelsen. En berørt part som ønsker å få sin identitet behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, 

begrunnet anmodning om dette sammen med sine merknader. 

  

(1)  EUT C 80 av 18.2.2022, s. 1.  

(2)  EUT C 177 av 7.5.2021, s. 50. 
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