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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

nr. 292/21/COL av 15. desember 2021 

om endring av saksbehandlingsreglene og de materielle reglene på statsstøtteområdet ved at det 

innføres nye retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansieringsinvesteringer 

EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) har – 

under henvisning til 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS-avtalen”), særlig artikkel 61–63 og 

protokoll 26, 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (”overvåkings- og 

domstolsavtalen”), særlig artikkel 24 og artikkel 5 nr. 2 bokstav b), 

protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen (”protokoll 3”), særlig del I artikkel 1 nr. 1, 

og ut fra følgende betraktninger: 

I henhold til artikkel 24 i overvåkings- og domstolsavtalen skal ESA håndheve EØS-avtalens 

bestemmelser om statsstøtte. 

I henhold til artikkel 5 nr. 2 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen skal ESA utferdige meldinger 

eller retningslinjer om spørsmål som EØS-avtalen omhandler, dersom EØS-avtalen eller overvåkings- og 

domstolsavtalen uttrykkelig bestemmer det eller ESA anser det nødvendig.  

I henhold protokoll 3 del I artikkel 1 nr. 1 skal ESA løpende undersøke alle eksisterende støtteordninger i 

EFTA-statene(1) og foreslå alle formålstjenlige tiltak for at EØS-avtalen gradvis skal utvikles og kunne 

virke. 

Kommisjonen vedtok 6. desember 2021 retningslinjer for statsstøtte for å fremme risikofinansie-

ringsinvesteringer (”retningslinjene”)(2). 

Retningslinjene er også relevante for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (”EØS”). 

Det må sikres ensartet anvendelse av statsstøttereglene for EØS i hele EØS, i tråd med målet om 

ensartethet fastsatt i EØS-avtalens artikkel 1.  

I henhold til punkt II under overskriften ”GENERELT” i vedlegg XV til EØS-avtalen skal ESA, etter 

samråd med Europakommisjonen, vedta tilsvarende rettsakter som dem Europakommisjonen vedtar.  

Retningslinjene kan vise til visse politiske instrumenter og rettsakter som er vedtatt av Den europeiske 

union, men ikke innlemmet i EØS-avtalen. Med sikte på å sikre en ensartet anvendelse av stats-

støttereglene og like konkurransevilkår i hele EØS vil ESA generelt anvende de samme referanse-

punktene som Europakommisjonen når det vurderer støttetiltaks forenlighet med EØS-avtalens virkemåte. 

Det er holdt samråd med Europakommisjonen. 

Det er holdt samråd med EFTA-statene – 

FATTET DETTE VEDTAK:  

  

(1)  Artikkel 1 bokstav b) i overvåkings- og domstolsavtalen fastsetter at med begrepet ”EFTA-stater” menes 

Republikken Island og Kongeriket Norge og, på de vilkår som er fastsatt i artikkel 1 nr. 2 i protokollen om 

justering av avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, Fyrstedømmet 

Liechtenstein. 

(2)  C(2021) 8712 final, EUT C 508, 16.12.2021, s. 1. 

2022/EØS/37/01 



Nr. 37/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 16.6.2022 

 

Artikkel 1 

1) De materielle reglene på statsstøtteområdet endres ved at det innføres nye retningslinjer for 

statsstøtte for å fremme risikofinansieringsinvesteringer. Retningslinjene er vedlagt dette vedtak og 

utgjør en integrert del av vedtaket.  

2) Retningslinjene erstatter de eksisterende retningslinjene for statsstøtte for å fremme risiko-

kapitalinvesteringer(3) med virkning fra 1. januar 2022. 

Artikkel 2 

ESA anvender retningslinjene med tilpasninger der det er relevant. Disse tilpasningene inkluderer, men er 

ikke begrenset til, følgende:  

a) Der det henvises til ”medlemsstat(er)”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EFTA-stat(er)”(4) 

eller, der det er relevant, ”EØS-stat(er)”. 

b) Der det henvises til ”Europakommisjonen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EFTAs 

overvåkingsorgan”.  

c) Der det henvises til ”traktaten” eller ”TEUV”, forstår ESA dette som en henvisning til ”EØS-

avtalen”. 

d) Der det henvises til artikkel 49 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 31 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen.  

e) Der det henvises til artikkel 63 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 40 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen.  

f) Der det henvises til artikkel 107 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til artikkel 61 i EØS-avtalen og de tilsvarende avsnittene i denne artikkelen.  

g) Der det henvises til artikkel 108 i TEUV eller avsnitt i denne artikkelen, forstår ESA dette som en 

henvisning til del I artikkel 1 i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen og de tilsvarende 

avsnittene i denne artikkelen.  

h) Der det henvises til rådsforordning (EU) 2015/1589(5), forstår ESA dette som en henvisning til del II 

i protokoll 3 til overvåkings- og domstolsavtalen. 

i) Der det henvises til kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004(6), forstår ESA dette som en 

henvisning til EFTAs overvåkingsorgans vedtak nr. 195/04/COL. 

j) Der ordlyden ”(u-)forenlig med det indre marked” er brukt, forstår ESA dette som ”(u-)forenlig med 

EØS-avtalens virkemåte”. 

k) Der ordlyden ”i (eller utenfor) Unionen” er brukt, forstår ESA dette som ”i (eller utenfor) EØS”.  

  

(3)  Vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 117/14/COL av 12. mars 2014 om 94. endring av saksbehandlingsregler 

og materielle regler på statsstøtteområdet ved innføring av nye retningslinjer for å fremme risikokapitalinves-

teringer og ved forlengelse av de eksisterende retningslinjene for statsstøtte for å fremme risikokapitalinves-

teringer i små og mellomstore bedrifter, EUT L 354 av 11.12.2014, s. 62, og EØS-tillegget nr. 74 av 11.12.2014, 

s. 1, endret ved vedtak i EFTAs overvåkingsorgan nr. 302/14/COL av 16. juli 2014 om 99. endring av saks-

behandlingsregler og materielle regler på statsstøtteområdet ved endring av visse retningslinjer for statsstøtte 

[2015/95], EUT L 15 av 22.1.2015, s. 103, og EØS-tillegget nr. 4 av 22.1.2015, s. 1, og ved vedtak i EFTAs 

overvåkingsorgan nr. 90/20/COL av 15. juli 2020 om 107. endring av saksbehandlingsregler og materielle regler 

på statsstøtteområdet ved endring og forlengelse av visse retningslinjer for statsstøtte [2020/1576], EUT L 359 av 

29.10.2020, s. 16–19, og EØS-tillegget nr. 68 av 29.10.2020, s.4. 

(4)  ”EFTA-statene” viser til Island, Liechtenstein og Norge. 

(5)  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av  

artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 9). 

(6)  Kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EU) 

2015/1589 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av artikkel 108 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:E2014C0117&qid=1638890239147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:E2014C0302&qid=1638890341231
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:E2020C0090&qid=1638890386765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:E2020C0090&qid=1638890386765
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l) Der det henvises til ”handel innenfor Unionen”, forstår ESA dette som en henvisning til ”handel 

innenfor EØS”. 

m) Der det fastsettes at retningslinjene får anvendelse på ”alle sektorer for økonomisk virksomhet”, 

anvender ESA dem på ”alle sektorer for økonomisk virksomhet som omfattes av virkeområdet for 

EØS-avtalen”.  

n) Der det henvises til kommisjonsmeldinger, kommisjonskunngjøringer eller retningslinjer fra 

Kommisjonen, forstår ESA dette som en henvisning til ESAs tilsvarende retningslinjer. 

o) Der det henvises til ”nomenklatur over regionale statistikkenheter” eller ”NUTS”(7), forstår ESA 

dette som en henvisning til ”statistisk region”.  

Artikkel 3 

ESA skal anvende retningslinjene med følgende tilpasninger: 

a)  fotnote 36 erstattes med: 

”Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 

108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte (EUT L 352 av 

24.12.2013, s. 1), innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1ea ved EØS-komiteens beslutning  

nr. 98/2014 (EUT L 310 av 30.10.2014, s. 65, og EØS-tillegget nr. 63 av 30.10.2014, s. 56).”,  

b)  nr. 180 skal lyde: 

”EFTA-statene skal offentliggjøre følgende opplysninger på et nettsted med komplett informasjon om 

statsstøtte, på nasjonalt eller regionalt plan: 

a) Den fullstendige teksten til beslutningen om å tildele individuell støtte eller den godkjente 

støtteordningen og dens gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til den. 

b) Opplysninger om alle tildelinger av individuell støtte som overstiger 100 000 euro, som angitt i 

vedlegget til disse retningslinjene.”, 

c)  nr. 197 skal lyde: 

”ESA anser at gjennomføringen av disse retningslinjene vil føre til enkelte endringer i vurde-

ringsprinsippene for risikofinansieringsstøtte i EØS. Av disse grunner foreslår ESA følgende 

hensiktsmessige tiltak for EFTA-statene i henhold til overvåkings- og domstolsavtalens protokoll 3 

del I artikkel 1 nr. 1:  

a) EFTA-statene bør ved behov endre sine eksisterende ordninger for risikofinansieringsstøtte for å 

bringe dem i samsvar med disse retningslinjene innen 30. juni 2022.  

b) EFTA-statene bes meddele sitt uttrykkelige og uforbeholdne samtykke til de foreslåtte tiltakene 

innen 28. februar 2022. Dersom svar ikke gis, vil ESA anta at den aktuelle EFTA-staten ikke 

godtar de foreslåtte tiltakene.”  

  

(7)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS), EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1–41.  
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1. INNLEDNING  

1. På grunnlag av artikkel 107 nr. 3 bokstav c) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte kan 

statsstøtte som er ment å fremme utviklingen av enkelte økonomiske virksomheter, anses som 

forenlig med det indre marked dersom slik støtte ikke endrer vilkårene for samhandelen i et 

omfang som strider mot felles interesser. Kommisjonen har historisk anerkjent betydningen av 

markedet for risikofinansiering for medlemsstatenes økonomier samt behovet for å forbedre 

tilgangen til risikofinansiering for små og mellomstore bedrifter («SMB-er»), små selskaper 

med middels markedsverdi og innovative selskaper med middels markedsverdi(1), og det 

etterfølgende behovet for et sett retningslinjer, slik at det er mulig å sikre en konsekvent 

framgangsmåte for vurdering av støttetiltak for risikofinansiering. I denne forbindelse vedtok 

Kommisjonen retningslinjene for risikokapital fra 2006(2) som senere ble erstattet av 

retningslinjene for risikofinansiering fra 2014(3) som ledd i pakken for modernisering av 

statsstøtteregelverket(4). Retningslinjene for risikofinansiering fra 2014 utløper ved utgangen av 

2021. Medlemsstatene forventes imidlertid fortsatt å se et behov for å gi risikofinansie-

ringsstøtte, og veiledning i hvordan risikofinansieringen skal støttes i fullt samsvar med 

statsstøttereglene, er fortsatt nødvendig.  

2. I denne forbindelse utgjør SMB-er ryggraden i medlemsstatenes økonomier både med tanke på 

sysselsetting og økonomisk dynamikk og vekst og er derfor også sentrale for Unionens 

økonomiske utvikling og robusthet generelt. Som anerkjent i SMB-strategien for et bærekraftig 

og digitalt Europa(5) sysselsetter Unionens 25 millioner SMB-er ca. 100 millioner mennesker, 

står for mer enn halvparten av Unionens bruttonasjonalprodukt (BNP) og spiller en sentral rolle 

for å skape merverdi i alle sektorer av økonomien. De skaper innovative løsninger for å håndtere 

utfordringer som klimaendringer, ineffektiv ressursbruk og mindre sosial utjevning, og de bidrar 

til å spre disse innovasjonene og støtter med det den grønne og digitale omstillingen og styrker 

Unionens robusthet og teknologiske suverenitet. SMB-ene har imidlertid behov for finansiering 

for å kunne vokse og frigjøre sitt fulle potensial. Dette gjelder særlig i innovasjonsorienterte 

høyteknologisektorer med høy risiko. Derfor er et effektivt marked for risikofinansiering til 

SMB-er avgjørende for at gründerselskaper skal kunne få tilgang til nødvendig finansiering i 

alle faser av sin utvikling. 

3. Tross vekstutsiktene har oppstartsforetak og SMB-er ofte problemer med å få tilgang til 

finansiering, særlig i de tidlige utviklingsfasene(6) og når de trenger ytterligere finansiering for å 

kunne ekspandere. Det helt sentrale problemet i denne forbindelse er asymmetrisk informasjon: 

  

(1)  De nøyaktige definisjonene av små og mellomstore bedrifter, små selskaper med middels markedsverdi og 

innovative selskaper med middels markedsverdi i disse retningslinjene er angitt i avsnitt 2.3 nr. 35.  

(2)  Fellesskapets retningslinjer for statsstøtte til å fremme investeringer av risikovillig kapital i små og mellomstore 

foretak (EUT C 194 av 18.8.2006, s. 2). 

(3) Kommisjonsmelding med tittelen «Guidelines on State aid to promote risk finance investments» (EUT C19 av 

22.1.2014, s. 4). 

(4)  Mellom 2012 og 2014 gjennomførte Kommisjonen et ambisiøst moderniseringsprogram for statsstøtte basert på 

tre hovedmål; for ytterligere opplysninger henvises det til kommisjonsmeldingen til Europaparlamentet, Rådet, 

Den europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen med tittelen «EU State Aid Modernisation 

(SAM)» (COM(2012)209 final av 8.5.2012:  

a) Fremme bærekraftig, intelligent og inkluderende vekst i et konkurransedyktig indre marked.  

b) Sørge for at Kommisjonens forhåndsgransking har fokus på de sakene som har størst innvirkning på det indre 

marked, og samtidig styrke samarbeidet med medlemsstatene om håndhevingen av statsstøttereglene. 

c) Sikre ensartede regler og raskere beslutningstaking.  

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «An SME Strategy for a sustainable and digital Europe», COM(2020)103 final av 

10.3.2020.  

(6)  Se «Evaluation support study on the EU rules on State aid for access to finance for SMEs» fra Den europeiske 

union (2020), som er tilgjengelig på nettet: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_study.zip. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/risk_finance_study.zip
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Oppstartsforetak og SMB-er er ofte ute av stand til å dokumentere overfor investorer og banker 

at de er kredittverdige, eller at forretningsplanene deres er forsvarlige, særlig når de er unge eller 

i nye eller høyteknologiske sektorer. I slike tilfeller kan kostnadene ved den aktive utvelgings- 

og undersøkelsesprosessen som investorer gjennomfører ved tilførsel av kapital til større eller 

mer etablerte selskaper, være for høye i forhold til verdien av investeringen i forbindelse med 

transaksjoner som involverer SMB-er og oppstartsforetak. Derfor kan oppstartsforetak og SMB-

er, uavhengig av kvaliteten på prosjektet deres og hvor innovativ teknologien og hvor stort 

vekstpotensialet er, lett bli nektet tilgang til nødvendig finansiering, så lenge de ikke kan 

dokumentere resultater og stille tilstrekkelig sikkerhet. Dette problemet kan være særlig tydelig 

når det gjelder investeringer i innovative grønne, høyteknologiske, digitale eller luft- og 

romfartsbaserte teknologier eller i sosiale innovasjoner som drives av sosiale gründere(7). På 

grunn av denne asymmetriske informasjonen er det risiko for at finansieringsmarkedene ikke 

stiller den nødvendige egenkapital- eller lånefinansiering til rådighet for oppstartsforetak og nye 

SMB-er med stort innovasjonspotensial og gode vekstutsikter, noe som skaper en vedvarende 

kapitalmarkedssvikt der tilbuds- og etterspørselssiden ikke kan bli enige om en pris som er 

akseptabel for begge parter, og som får negative konsekvenser for SMB-enes vekstutsikter og 

undergraver det indre markeds produktivitetsvekst og den generelle robustheten i Unionens 

økonomi. I visse tilfeller vil små selskaper med middels markedsverdi og innovative selskaper 

med middels markedsverdi stå overfor den samme markedssvikten.  

4. Når et selskap ikke kan få finansiering, kan følgene nå langt ut over det enkelte selskapet, særlig 

som følge av eksterne vekstvirkninger. Mange framgangsrike sektorer opplever en 

produktivitetsvekst fordi de mer effektive og teknologisk avanserte selskapene vokser på 

bekostning av mindre effektive selskaper (eller selskaper med foreldede produkter), og ikke 

fordi produktiviteten økes i selskapene på markedet. Dessuten nyter de berørte økonomiske 

sektorene og økonomien som helhet godt av både de positive eksterne vekstvirkningene som er 

forbundet med akkumulering av kunnskap hos foretak (organisasjonskapital) eller arbeidstakere 

(menneskelig kapital), samt av innføringen av nye varer, i form av overskudd til forbrukere 

og/eller foretak. Dersom disse prosessene forstyrres av at potensielt framgangsrike foretak 

kanskje ikke kan få finansiering, har det lett for å få negative konsekvenser for produktivitets-

veksten sett i et bredere perspektiv. Veksten kan derfor fremmes ved å gi flere selskaper 

mulighet for å komme inn på markedet og oppskalere gjennom fjerning av unødige hindringer 

for finansiering. 

5. Forekomst av et udekket finansieringsbehov som påvirker oppstartsforetak, SMB-er, små 

selskaper med middels markedsverdi og innovative selskaper med middels markedsverdi, kan 

derfor berettige at medlemsstatene bruker offentlige støttetiltak for å fremme utviklingen av 

risikofinansiering på sine hjemmemarkeder. Hensiktsmessig rettet statsstøtte for å støtte 

tilførselen av risikofinansiering kan være et effektivt middel til å bøte på den konstaterte 

markedssvikten eller en annen relevant hindring for tilgangen til finansiering og til å mobilisere 

private midler. I den nåværende situasjonen kan medlemsstatene også bruke dette til å bidra til 

gjenopprettingen etter den økonomiske krisen forårsaket av covid-19-pandemien.  

6. Bedre tilgang til kapital kan foruten å være uunnværlig for medlemsstatenes nasjonale 

økonomier bidra positivt til noen av Unionens sentrale politiske mål. Tilgang til finansiering er 

et effektivt redskap for å støtte den grønne given(8) og gjøre Europa klar til den digitale 

tidsalderen(9) samt til å sikre gjenoppretting etter den økonomiske krisen forårsaket av covid-19-

pandemien og bygge opp en Union som er mer robust også overfor framtidige kriser.  

  

(7)  Slike innovasjoner omfatter for eksempel å endre sosial praksis til støtte for den grønne eller digitale omstillingen 

eller gjøre IKT-karrierer mer tilgjengelige for kvinner. 

(8)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité samt 

Regionkomiteen med tittelen «The European Green Deal», COM(2019)640 final av 11.12.2019. 

(9)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen med 

tittelen «Shaping Europe’s digital future», COM(2020)67 final av 19.2.2020. 
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7. Den grønne omstillingen er et sentralt mål for Unionen. Ifølge de nyeste prognosene(10) kan det 

kreve ytterligere investeringer på opp mot 417 milliarder euro per år for å nå de nåværende 

klima- og energimålene for 2030, en utfordring som krever at det mobiliseres betydelige private 

investeringer. Fremming av bærekraftig finansiering krever de riktige signalene, slik at 

finansielle strømmer og kapitalstrømmer kanaliseres til grønne investeringer. Kommisjonen 

lanserte derfor i 2018 planen for bærekraftig finansiering(11), som nylig er fulgt opp av en ny 

pakke for bærekraftig finansiering(12). Et element for å fremme grønn finansiering er å forbedre 

offentliggjøringen av klima- og miljødata, slik at investorene er fullt ut underrettet om 

bærekraften i sine investeringer. I denne forbindelse har et viktig skritt vært å vedta 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852(13), som klassifiserer miljømessig 

bærekraftig virksomhet (vanligvis kalt «EU-klassifiseringssystemet»).  

8. Når det gjelder den digitale omstillingen, understreker meldingen «2030 Digital Compass»(14) 

behovet for å støtte Unionens utvikling av kritiske digitale teknologier på en måte som fremmer 

dens produktivitetsvekst og økonomiske utvikling i fullt samsvar med dens sosiale verdier og 

mål. Medlemsstatenes nasjonale utgifter er sammen med relevante unionsmidler og private 

investeringer avgjørende for den massive økningen av investeringene som kreves for å nå dette 

målet. 

9. Når det gjelder den krisen som er forårsaket av covid-19-pandemien, er gjenoppretting en 

prioritert oppgave, og dynamikken bør brukes til å gjøre framskritt i den digitale og grønne 

omstillingen, noe som vil gjøre økonomien mer robust og konkurransedyktig. Ordningen for 

gjenoppretting og robusthet (The Recovery and Resilience Facility (RRF))(15) er den første og 

viktigste delen av den EU-gjenopprettingspakken som ble vedtatt som reaksjon på krisen, og 

som stiller finansiell støtte på 672,5 milliarder euro til rådighet for medlemsstatene i form av lån 

og tilskudd i de første avgjørende årene av gjenopprettingen etter godkjenning av deres utkast til 

planer for gjenoppretting og robusthet. I denne forbindelse har Kommisjonen utpekt 

flaggskipsområder(16) som den oppmuntrer medlemsstatene til å ta med i sine planer for 

gjenoppretting og robusthet på grunn av deres relevans for alle medlemsstatene, de svært store 

investeringene som det er behov for, samt de mulighetene for å skape arbeidsplasser og vekst og 

høste fordelene av den grønne og den digitale omstillingen som de innebærer.  

  

(10) Forslag til et europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2018/2001, europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1999 og europaparlaments- og rådsdirektiv 98/70/EF 

når det gjelder fremming av energi fra fornybare energikilder og om oppheving av rådsdirektiv (EU) 2015/652, 

COM(2021)557 final av 14.7.2021. 

(11)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske sentralbanken, Den 

europeiske økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen med tittelen «Action Plan: Financing Sustainable 

Growth», COM(2018)97 final av 8.3.2018. 

(12)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «EU taxonomy, corporate sustainability reporting, sustainability preferences and 

fiduciary duties: Directing finance towards the European Green Deal», COM(2021)188 final av 21.4.2021. 

(13) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 om etablering av et rammeverk for å 

fremme bærekraftige investeringer og om endring av forordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198 av 22.6.2020, 

s. 13). 

(14) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade», 

COM(2021)118 final av 9.3.2021. 

(15)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/241 av 12. februar 2021 om opprettelse av ordningen for 

gjenoppretting og robusthet (EUT L 57 av 18.2.2021, s. 17). 

(16)  Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Det europeiske råd, Rådet, Den europeiske sentralbanken, Den 

europeiske økonomiske og sosiale komité, Regionkomiteen og Den europeiske investeringsbank med tittelen 

«Annual Sustainable Growth Strategy 2021», COM(2020)575 final av 17.9.2020 utpeker sju flaggskipsområder: 

Oppstart – Rask ibruktaking av framtidssikrede rene teknologier og framskyndelse av utvikling og bruk av 

fornybare energikilder, Renovering – Forbedring av offentlige og private bygningers energieffektivitet, Lading og 

tanking – Fremming av framtidssikrede rene teknologier for å framskynde bruken av bærekraftig, tilgjengelig og 

intelligent transport, lade- og tankestasjoner og utvidelse av kollektivtransporten, Tilkopling – En rask utrulling 

av bredbåndstjenester til alle regioner og husstander, herunder fiber- og 5G-nett, Modernisering – Digitalisering 

av offentlig forvaltning og offentlige tjenester, herunder av retts- og helsesystemene, Oppskalering – En økning 

av den europeiske industriens dataskykapasitet og utvikling av de sterkeste, mest banebrytende og mest 

bærekraftig prosessorene, Omskolering og videreutdanning – Tilpasning av utdanningssystemene til å støtte 

digitale ferdigheter og utdanning blant alle aldersgrupper. 
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10. Som den oppdaterte industristrategien understreket(17), er Unionen dessuten nødt til å lære av 

covid-19-pandemien og dens innvirkning på de globale verdikjedene. En forbedring av det indre 

markeds robusthet og en håndtering av strategisk avhengighet er sammen med sikring av en 

åpen, konkurransedyktig og handelsbasert økonomi i EU kjernen i disse tiltakene.  

11. Ettersom det er viktig med effektiv tilgang til finansiering for Unionens sentrale mål, er det 

nødvendig ytterligere å intensivere det arbeidet som med utgangspunkt i Unionens politikk tar 

sikte på å forbedre en slik tilgang, for eksempel kapitalmarkedsunionen og bruken av Unionens 

budsjett.  

12. I denne forbindelse vedtok Kommisjonen den første handlingsplanen for kapitalmarkeds-

unionen(18) i 2015 for å mobilisere kapital i Unionen og kanalisere den videre til alle selskaper. 

Et av hovedmålene var å forbedre SMB-ers tilgang til finansiering, særlig til annen finansiering 

enn bankfinansiering. Siden da har Unionen gjort store framskritt og i vid utstrekning 

gjennomført de individuelle tiltakene som ble varslet i handlingsplanen for kapitalmarkeds-

unionen fra 2015 og midtveisevalueringen fra 2017. Mange av disse tiltakene hadde som formål 

å forbedre tilgangen til finansiering for alle foretak uansett størrelse eller alder, men noen av 

dem hadde i høy grad som formål å lette tilgangen til kapitalmarkedene nettopp for SMB-er og 

små selskaper med middels markedsverdi.(19). I 2020 ble det lansert en ny handlingsplan for 

kapitalmarkedsunionen(20) for å styrke Unionens kapitalmarkedsunion de kommende årene og 

dermed fortsette å utvikle kapitalmarkedene og sikre tilgang til markedsfinansiering, særlig for 

små og mellomstore bedrifter. I denne forbindelse har Kommisjonen i samsvar med artikkel 33 

nr. 9 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU(21) også nedsatt en teknisk ekspertgruppe 

for SMB-er som skal vurdere hindringene for SMB-ers tilgang til offentlige markeder. 

13. Ettersom det er viktig å forbedre SMB-ers tilgang til finansiering, utfyller Kommisjonen 

Unionens regelverk og politiske tiltak med Unionens budsjett for å bøte på strukturelle 

markedssvikter som begrenser oppstartsforetakenes og SMB-enes vekst. Bruk av finansielle 

instrumenter(22) ble derfor styrket i den flerårige finansielle rammen for 2014–2020. Særlig 

bidro Unionens finansieringsprogrammer som er opprettet ved europaparlaments- og råds-

forordning (EU) nr. 1287/2013 («konkurranseevne hos foretak og små og mellomstore 

bedrifter» («COSME»))(23) og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013(24) 

  

(17) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen med 

tittelen «Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery», 

COM(2021)350 final av 5.5.2021. 

(18) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «Action Plan on Building a Capital Markets Union», COM(2015)0468 final av 

30.9.2015. 

(19)  For eksempel europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 345/2013 av 17. april 2013 om europeiske 

venturekapitalfond (EUT L 115 av 25.4.2013, s. 1), europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1129 av 

14. juni 2017 om det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten eller opptas til 

handel på et regulert marked, og om oppheving av direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 av 30.6.2017, s. 12), 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349) når det gjelder 

utvikling av vekstmarkeder for SMB-er. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om 

forvaltere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning 

(EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1). 

(20) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komité og 

Regionkomiteen med tittelen «A Capital Markets Union for people and businesses-new action plan», 

COM(2020)590 final av 24.9.2020. 

(21) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU av 15. mai 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om 

endring av direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 av 12.6.2014, s. 349). 

(22)  Finansielle instrumenter omfatter andre finansielle instrumenter enn tilskudd og kan være i form av 

gjeldsinstrumenter (lån, garantier) eller egenkapitalinstrumenter (egenkapitalinvesteringer, investeringer med 

egenkapitallignende midler eller andre risikodelingsinstrumenter). 

(23)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1287/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av et program for 

konkurranseevne i foretak og små og mellomstore bedrifter (2014–2020) og om oppheving av beslutning 

nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 33).  

(24)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1291/2013 av 11. desember 2013 om opprettelse av Horisont 2020 

– rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2014–2020) og om oppheving av beslutning nr. 1982/2006/EF 

(EUT L 347 av 20.12.2013, s. 104).  
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(«Horisont 2020»), til å forbedre bruken av offentlige midler gjennom finansieringsordninger 

basert på risikodeling til fordel for SMB-er i deres oppstarts-, vekst- og overdragelsesfaser samt 

små selskaper med middels markedsverdi og innovative selskaper med middels markedsverdi 

med særlig vekt på tiltak rettet mot støtte til hele forløpet fra innovasjon til marked, herunder 

kommersiell utnyttelse av resultater fra forskning og utvikling («FoU»)(25). Dessuten har Det 

europeiske innovasjonsråd («EIC») siden 2018 støttet oppstartsforetak og SMB-er i forbindelse 

med Horisont 2020-programmet og vil fortsatt gjøre dette og samtidig støtte små selskaper med 

middels markedsverdi i forbindelse med Unionens program for finansiering av forskning og 

innovasjon, Horisont Europa(26), med det formål å forbedre resultatene på Unionens 

venturekapitalmarked. Lanseringen av det europeiske oppskaleringsinitiativ for risikokapital 

(«ESCALAR»)(27) som et pilotprogram som gjennomføres av Kommisjonen og Det europeiske 

investeringsfond («EIF») samt arbeidet med å opprette et offentlig-privat fond(28) som skal bidra 

til å finansiere børsintroduksjoner av SMB-er, viser hvor stor vekt det legges på å fremme 

oppstartsforetaks og SMB-ers vekst, og at det er nødvendig å supplere rekken av eksisterende 

offentlige støttetiltak i alle finansieringsfaser. Som ledd i ISEP-initiativet (InnovFin Space 

Equity Pilot) har EIF i 2020 også mobilisert et «fond i fond» og dermed forpliktet fire private 

venturekapitalinvestorer til å øke egenkapitalinvesteringene i europeiske luftfarts-, romfarts- og 

forsvarsforetak. Denne modellen følges opp ytterligere av CASSINI-initiativet og særlig dets 

planlagte vekstfond.(29) Dessuten har Unionens utjevningspolitikk siden begynnelsen av 2000 i 

økende grad bidratt til finansieringen av SMB-er, herunder gjennom tilførsel av risikokapital, 

tilsvarende 10 milliarder euro i støtte ved utgangen av 2013 og ytterligere 15 milliarder euro i 

tilsagn fra 23 medlemsstater ved utgangen av 2020. Finansielle instrumenter innenfor rammen 

av utjevningspolitikken støttet ca. 365 000 SMB-er i hele Europa bare i 2020. Endelig har det 

nye InvestEU-programmet(30), som vil samle 14 forskjellige finansielle instrumenter som for 

øyeblikket er tilgjengelige for å støtte investeringer i Unionen, samt midler fra delt forvaltning 

til medlemsstatssegmentet, et særlig vindu til finansiering av små foretak, mens InvestEUs tre 

andre vinduer også kan finansiere SMB-er innenfor sitt virkeområde.  

  

(25)  For å fremme tilgangen til lånefinansiering har Kommisjonen, Det europeiske investeringsfond og Den 

europeiske investeringsbank i fellesskap opprettet et bestemt risikodelingsinstrument under det sjuende 

rammeprogram for forskning (FP7), se http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm. Risikodelings-

instrumentet har gjennom en risikodelingsordning stilt delvise garantier til finansformidlere og dermed redusert 

deres finansielle risiko og oppmuntret dem til å gi lån til SMB-er som driver med forsknings-, utviklings- eller 

innovasjonsrelatert virksomhet.  

(26)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/695 av 28. april 2021 om opprettelse av Horisont Europa – 

rammeprogrammet for forskning og innovasjon, om fastsettelse av dets regler for deltakelse og formidling og om 

oppheving av forordning (EU) nr. 1290/2013 og forordning (EU) nr. 1291/2013 (EUT L 170 av 12.5.2021, s. 1). 

(27)  Det europeiske oppskaleringsinitiativ for risikokapital (ESCALAR) er et pilotprogram som er iverksatt av 

Europakommisjonen og forvaltes av EIF, og som bruker midler fra investeringsplanen for Europa til å bøte på det 

udekkede finansieringsbehovet som hurtigvoksende selskap (vekstvirksomheter) i Europa opplever. ESCALAR 

ble lansert 4. april 2020 og har som formål å øke fondsmidlene betydelig og dermed muliggjøre større 

investeringer og skape større kapasitet for investeringer i vekstvirksomheter.  

(28)  I sine politiske retningslinjer for den neste Europakommisjonen 2019–2024 har daværende kandidat til posten 

som president for Europakommisjonen Ursula von der Leyen varslet opprettelse av et privat-offentlig fond som er 

spesialisert i børslanseringer av SMB-er med sikte på å yte offentlig støtte i form av finansiering som skal lette 

tilgangen til offentlige markeder for SMB-er med stort potensial.  

(29) CASSINI-initiativet, som første gang ble varslet i «SME Strategy for a sustainable and digital Europe» 

COM(2020)103 final av 10. mars 2020, er en samling konkrete tiltak som blant annet har som formål å lette 

tilgangen til risikokapital for romfartsbaserte SMB-er for å finansiere deres utvidelse. CASSINI-vekstfondet vil i 

likhet med ISEP fungere som et «fond i fond» ved å investere i venturekapitalfond som forplikter seg til å fungere 

som «tematiske fond», det vil si investere i romfartssektoren samtidig som de selvstendig beslutter hvilke særlige 

foretak de ønsker å investere i. CASSINI-vekstfondet vil bøte på den mangelen på kapital i utvidelsesfasen som 

det er et velkjent faktum at har en negativ innvirkning på nye romfartsbaserte SMB-er i Unionen. 

(30)  Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/523 av 24. mars 2021 om opprettelse av programmet InvestEU 

og om endring av forordning (EU) 2015/1017 (EUT L 107 av 26.3.2021, s. 30). InvestEU-programmet har som 

formål å oppmuntre offentlige og private investorer til å delta i finansierings- og investeringstransaksjoner ved å 

stille garantier over Unionens budsjett for å håndtere svikter og ugunstige investeringsforhold. Det bygger på 

framgangen med Det europeiske fond for strategiske investeringer (EFSI), som ble opprettet i 2015 for å bøte på 

det udekkede investeringsbehovet i Unionen i kjølvannet av den finansielle og økonomiske krisen. 

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/RSI/index.htm
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14. Både Kommisjonens erfaringer med risikofinansieringsstøtte (under retningslinjene for 

risikofinansiering fra 2014 og forordningen om alminnelige gruppeunntak(31)) og ovennevnte 

initiativer (se nr. 12 og 13) på unionsplan, som tar sikte på å forbedre tilgangen til finansiering, 

viser at tilgang til finansiering fortsatt er en prioritert oppgave for både Unionen og 

medlemsstatene. På denne bakgrunn er det derfor avgjørende at Kommisjonen fortsetter å 

veilede medlemsstatene i hvordan den vil vurdere om risikofinansieringstiltak er forenlige med 

det indre marked. Dette framgår også av den evalueringen som retningslinjene for 

risikofinansiering fra 2014 gjennomgikk i 2019 og 2020, den såkalte egnethetskontrollen(32). 

Resultatene av egnethetskontrollen viser at retningslinjene for risikofinansiering generelt fortsatt 

er relevante og egnet for formålet. Det er imidlertid nødvendig å presisere og forenkle reglene 

ytterligere. Disse reviderte retningslinjene for risikofinansiering vil gjøre det lettere for 

medlemsstatene å gi tilstrekkelig målrettet statsstøtte for risikofinansiering, idet det i tillegg til 

støttens positive virkninger med tanke på å sikre tilgang til finansiering tas hensyn til støttens 

positive bidrag til Kommisjonens ovennevnte prioriterte oppgaver (se nr. 6–9). 

15. Etter at kunngjøringen om begrepet statsstøtte ble vedtatt i 2016(33), idet det særlig vises til dens 

avsnitt 4.2(34), fokuserer disse retningslinjene ikke lenger på hvorvidt et offentlig støttetiltak 

utgjør statsstøtte, men på vilkårene for at et statsstøttetiltak kan anses for å være forenlig med 

det indre marked.  

16. Kommisjonen har derfor besluttet å foreta enkelte endringer i retningslinjene for 

risikofinansiering fra 2014 for å presisere reglene og forenkle administrasjonen og dermed lette 

bruken av statsstøtte til risikofinansiering.  

2. RETNINGSLINJENES VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER 

2.1. Retningslinjenes virkeområde 

17. Kommisjonen vil anvende prinsippene i disse retningslinjene på risikofinansieringstiltak som 

ikke oppfyller alle vilkårene i avsnitt 3 i forordningen om alminnelige gruppeunntak («Støtte til 

SMB-ers tilgang til finansiering»). Den berørte medlemsstaten skal melde tiltakene (se 

avsnitt 2.2) i samsvar med traktatens artikkel 108 nr. 3, og Kommisjonen vil foreta en 

omfattende forenlighetsvurdering som angitt i avsnitt 3 i disse retningslinjene. 

18. Medlemsstatene kan imidlertid også velge å utforme risikofinansieringstiltak på en slik måte at 

de ikke medfører statsstøtte etter traktatens artikkel 107 nr. 1, for eksempel fordi de oppfyller 

kravene i markedsinvestortesten(35) eller vilkårene i den relevante forordningen om 

bagatellmessig støtte(36). Det kreves ikke at slike tiltak meldes til Kommisjonen.  

  

(31) Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 om erklæring av visse støttekategoriers forenlighet 

med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 og 108 (EUT L 187 av 26.6.2014, s. 1). 

(32) Tilgjengelig på nettet på: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html. 

(33)  Kommisjonskunngjøring om begrepet statsstøtte som nevnt i artikkel 107 nr. 1 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte (EUT C 262 av 19.7.2016, s. 1). 

(34) I denne kunngjøringen presiserer Kommisjonen sin forståelse av hvordan begrepet statsstøtte i traktatens 

artikkel 107 nr. 1 bør tolkes. Avsnitt 4.2 («markedsinvestortesten (MEO)») i nevnte kunngjøring inneholder 

retningslinjer for når et offentlig støttetiltak ikke utgjør statsstøtte fordi det gjennomføres på normale 

markedsvilkår. 

(35)  Se fotnote 34. 

(36)  Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte (EUT L 352 av 24.12.2013, s. 9), 

kommisjonsforordning (EU) nr. 1408/2013 av 18. desember 2013 om anvendelse av artikkel 107 og 108 i 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte innen landbrukssektoren (EUT L 352 av 

24.12.2013, s. 9), kommisjonsforordning (EU) nr. 717/2014 av 27. juni 2014 om anvendelse av artikkel 107 og 

108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på bagatellmessig støtte innen fiskeri- og akvakultursektoren 

(EUT L 190 av 28.6.2014, s. 45).  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/fitness_check_en.html
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19. Disse retningslinjene behandler ikke spørsmålet om hvorvidt statsstøttetiltak som oppfyller 

kriteriene i andre retningslinjer, rammebestemmelser eller forordninger om statsstøtte, er 

forenlige med det indre marked. Kommisjonen vil legge særlig vekt på behovet for å hindre at 

disse retningslinjene blir brukt til å forfølge politiske mål som primært inngår i andre 

rammebestemmelser, retningslinjer og forordninger om statsstøtte. 

20. Disse retningslinjene berører ikke vurderingen i henhold til statsstøttereglene av andre typer 

finansielle instrumenter enn dem som er omfattet her, for eksempel instrumenter for 

verdipapirisering av eksisterende lån. 

21. Kommisjonen vil anvende prinsippene i disse retningslinjene bare på risikofinansierings-

ordninger. Prinsippene vil ikke bli anvendt i forbindelse med tildeling av risikofinansierings-

støtte på ad hoc-grunnlag til individuelle foretak, unntatt i forbindelse med tiltak som har som 

formål å støtte en bestemt alternativ handelsplass. 

22. Det er viktig å huske at støttetiltak for risikofinansiering skal anvendes gjennom 

finansformidlere eller alternative handelsplasser, unntatt i forbindelse med skatteinsentiver for 

direkte investeringer i støtteberettigede foretak. Tiltak der medlemsstaten eller en offentlig enhet 

investerer direkte i selskaper uten medvirkning av formidlere, er derfor ikke omfattet av 

statsstøttereglene for risikofinansiering i forordningen om alminnelige gruppeunntak eller disse 

retningslinjene.  

23. Ettersom store foretak har flere dokumenterte resultater og høyere sikkerhetsstillelse, mener 

Kommisjonen at de som regel ikke har de samme vanskelighetene med å få tilgang til 

finansiering som oppstartsforetak og SMB-er, og at støtte til slike foretak derfor ikke bør være 

omfattet av disse retningslinjene. Et risikofinansieringstiltak til fordel for store foretak kan 

unntaksvis bli ansett som forenlig på grunnlag av disse retningslinjene dersom det er rettet mot 

små selskaper med middels markedsverdi i samsvar med avsnitt 3.2.2.1 bokstav a), eller 

innovative selskaper med middels markedsverdi som gjennomfører forsknings-, utviklings- og 

innovasjonsprosjekter i samsvar med avsnitt 3.2.2.1 bokstav b).  

24. Kommisjonen vil ikke anvende prinsippene i disse retningslinjene på risikofinansieringsstøtte til 

selskaper som er notert på et regulert marked, ettersom noteringen er et uttrykk for deres evne til 

å tiltrekke privat finansiering.  

25. Støttetiltak for risikofinansiering uten deltakelse fra uavhengige private investorer vil ikke bli 

ansett som forenlig etter disse retningslinjene. I slike tilfeller bør medlemsstatene vurdere 

alternative politiske muligheter for å nå de samme målene og resultatene på en mer 

hensiktsmessig måte, for eksempel regional investeringsstøtte eller etableringsstøtte som er 

tillatt i henhold til forordningen om alminnelige gruppeunntak.  

26. Støttetiltak for risikofinansiering vil ikke bli ansett som forenlige etter disse retningslinjene 

dersom uavhengige private investorer ikke påtar seg noen større risiko, eller dersom fordelene 

går bare til private investorer. Deling av risiko og gevinst er etter disse retningslinjene et 

nødvendig vilkår for å begrense statens finansielle eksponering og sikre den en rimelig 

avkastning.  
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27. Med unntak av risikofinansieringsstøtte i form av erstatningskapital på vilkårene i artikkel 21 i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak kan risikofinansieringsstøtte som er omfattet av 

disse retningslinjene, ikke brukes til å støtte oppkjøp.  

28. Risikofinansieringsstøtte vil ikke etter disse retningslinjene bli ansett som forenlig med det indre 

marked dersom den gis til noen av følgende typer foretak: 

a) Foretak i vanskeligheter som definert i retningslinjene for krise- og omstruktureringsstøtte til 

ikke-økonomiske foretak i vanskeligheter (37). Etter disse retningslinjene vil SMB-er som 

har hatt virksomhet på et marked i høyst den støtteberettigelsesperioden som er fastsatt i 

artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak, og som er berettiget til 

risikofinansieringsinvesteringer etter at den valgte finansformidleren har foretatt en grundig 

undersøkelse, imidlertid ikke bli ansett som foretak i vanskeligheter, med mindre de er 

gjenstand for insolvensbehandling eller oppfyller kriteriene i nasjonal lovgivning for å være 

omfattet av kollektiv insolvensbehandling på anmodning fra kreditorene sine. 

b) Foretak som ikke har oppfylt et krav om tilbakebetaling etter en tidligere kommisjons-

beslutning der en støtte som er gitt av samme medlemsstat, er erklært ulovlig og uforenlig 

med det indre marked.  

29. Kommisjonen vil ikke anvende prinsippene i disse retningslinjene på støtte til eksportrelatert 

virksomhet overfor tredjeland eller medlemsstater, det vil si støtte direkte knyttet til eksporterte 

mengder, opprettelse og drift av et distribusjonsnett eller andre løpende utgifter som er knyttet 

til eksportvirksomheten, samt støtte som forutsetter bruk av innenlandske framfor importerte 

produkter. 

30. Risikofinansieringstiltak innebærer ofte komplekse systemer som stimulerer en gruppe 

markedsdeltakere (investorer) til å yte risikofinansiering til en annen gruppe markedsdeltakere 

(støtteberettigede foretak). Avhengig av hvordan tiltaket er utformet, også om de offentlige 

myndighetene bare har til hensikt å yte fordeler til den sistnevnte gruppen, kan resultatet bli at 

foretak på enten det ene eller begge nivåene mottar statsstøtte. Dessuten innebærer 

risikofinansieringstiltak vanligvis at en eller flere finansformidlere kan ha en annen status enn 

investorene og de endelige støttemottakerne som investeringene gjøres i. I slike tilfeller er det 

også nødvendig å vurdere om finansformidleren kan anses for å motta statsstøtte. Enhver støtte 

til finansformidleren bør begrenses ved at fordelen overføres til de endelige støttemottakerne 

som fastsatt i disse retningslinjene. Det forhold at finansformidlere kan øke sine eiendeler, og at 

deres forvaltere kan oppnå en større omsetning gjennom provisjon, anses kun som en sekundær 

økonomisk virkning av støttetiltaket, og ikke som en fordel skapt av støtten til finansformidlerne 

eller deres forvaltere. Dersom risikofinansieringstiltaket er utformet slik at de sekundære 

virkningene kanaliseres til identifiserbare finansformidlere eller identifiserbare grupper av 

finansformidlere, vil disse finansformidlerne imidlertid bli ansett for å dra fordel av en indirekte 

støtte. 

2.2. Meldepliktig risikofinansieringsstøtte 

31. Medlemsstatene skal i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3 melde risikofinansieringstiltak 

som i) utgjør statsstøtte i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 1 (særlig tiltak som ikke 

  

(37) Kommisjonsmelding – Retningslinjer for krise- og omstruktureringsstøtte til ikke-økonomiske foretak i 

vanskeligheter (EUT C 249 av 31.7.2014, s. 1). 
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oppfyller kravene i markedsinvestortesten(38) og ikke er omfattet av forordningene om 

bagatellmessig støtte(39)) og ii) ikke oppfyller alle vilkårene i avsnitt 3 i forordningen om 

alminnelige gruppeunntak («Støtte til SMB-ers tilgang til finansiering»). Kommisjonen vil 

vurdere tiltakenes forenlighet med det indre marked i henhold til traktatens artikkel 107 nr. 3 

bokstav c). Disse retningslinjene fokuserer på de risikofinansieringstiltakene som med størst 

sannsynlighet vil bli ansett som forenlige med traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c), med 

forbehold om en rekke vilkår som beskrives nærmere i avsnitt 3 i disse retningslinjene. Slike 

tiltak kan høre inn under én av to kategorier.  

32. Den første kategorien omfatter risikofinansieringstiltak rettet mot foretak som ikke oppfyller alle 

kravene til støtteberettigelse for risikofinansieringsstøtte i avsnitt 3 i forordningen om 

alminnelige gruppeunntak. Denne kategorien omfatter særlig tiltak rettet mot følgende foretak: 

a) Små selskaper med middels markedsverdi. 

b) Innovative selskaper med middels markedsverdi. 

c) SMB-er som mottar den første risikofinansieringsinvesteringen etter at de har hatt 

virksomhet på et marked i en periode som er lengre enn den støtteberettigelsesperioden som 

er fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak. 

d) Oppstartsforetak og SMB-er som krever en større samlet risikofinansieringsinvestering enn 

taket som er fastsatt i forordningen om alminnelige gruppeunntak. 

e) Alternative handelsplasser som ikke oppfyller vilkårene i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak. 

33. Den andre kategorien består av tiltak som er utformet med parametrer som avviker fra dem 

som er fastsatt i avsnitt 3 i forordningen om alminnelige gruppeunntak. Denne kategorien 

omfatter særlig følgende tilfeller: 

a) Finansielle instrumenter med deltakelse fra uavhengige private investorer som ligger under 

prosentsatsene i forordningen om alminnelige gruppeunntak. 

b) Finansielle instrumenter som er utformet med parametrer som overskrider de øvre grensene i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak. 

c) Finansielle instrumenter, unntatt garantier, der finansformidlere, investorer eller 

fondsforvaltere velges ved å gi beskyttelse mot potensielle tap (beskyttelse mot tapsrisiko) 

forrang framfor prioritert avkastning av overskuddet (gevinstinsentiv). 

d) Skatteinsentiver til foretaksinvestorer, herunder finansformidlere eller deres forvaltere som 

fungerer som medinvestorer.  

34. Med mindre annet er fastsatt i disse retningslinjene, vil Kommisjonen i sin vurdering av 

kategoriene av meldepliktige tiltak ta hensyn til alle forenlighetsvilkår som gjelder for 

risikofinansieringsstøtte i henhold til avsnitt 3 i forordningen om alminnelige gruppeunntak. 

2.3. Definisjoner  

35. I disse retningslinjene menes med  

1) «alternativ handelsplass» en multilateral handelsfasilitet som definert i artikkel 4 nr. 1 

punkt 22 i direktiv 2014/65/EU, der minst 50 % av de finansielle instrumentene som opptas 

til handel, utstedes av SMB-er,  

  

(38) Se fotnote 34. 

(39)  Se fotnote 36. 
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2) «oppkjøp» kjøp av minst én kontrollerende andel av et foretaks aksjekapital fra de 

nåværende aksjeeierne for å overta dets aktiva og drift, 

3) «beskyttelse mot tapsrisiko» en redusert eksponering for tap dersom den underliggende 

transaksjonen ikke gir forventede resultater sammenlignet med de offentlige investorene, 

4) «støtteberettigede foretak» oppstartsforetak, SMB-er, små selskaper med middels 

markedsverdi og innovative selskaper med middels markedsverdi,  

5) «bemyndiget enhet» Den europeiske investeringsbank, Det europeiske investeringsfond, en 

internasjonal finansinstitusjon der en medlemsstat er aksjeeier, en finansinstitusjon som er 

opprettet i en medlemsstat med det formål å fremme det offentliges interesse under tilsyn 

av en offentlig myndighet, et offentligrettslig organ eller et privatrettslig organ som har fått 

i oppdrag å yte offentlig tjeneste. Den bemyndigede enheten kan velges eller utpekes 

direkte i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU(40) eller i samsvar 

med artikkel 38 nr. 4 bokstav b) iii) i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1303/2013(41) eller i samsvar med artikkel 59 nr. 3 bokstav c) i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) 2021/1060(42),  

6) «egenkapitalinvestering» tilførsel av kapital til et foretak, investert direkte eller indirekte i 

bytte mot eierskap til en tilsvarende andel i dette foretaket, 

7) «evalueringsplan» et dokument som gjelder én eller flere støtteordninger, og som 

inneholder minst følgende:  

a) De målene som skal evalueres.  

b) Evalueringsspørsmålene.  

c) Resultatindikatorene.  

d) Den planlagte metoden for å gjennomføre evalueringen.  

e) Kravene til datainnsamling.  

f) Den foreslåtte tidsplanen for evalueringen, herunder fristen for innsending av den 

foreløpige og den endelige evalueringsrapporten. 

g) En beskrivelse av det uavhengige organet som skal gjennomføre evalueringen, eller av 

kriteriene som vil bli brukt for å velge det.  

h) Metodene som skal sikre at evalueringen offentliggjøres, 

8) «avvikling» avvikling av kapitalinteresser gjennomført av en finansformidler eller investor, 

herunder utselging, avskrivninger, innløsning av aksjer / tilbakebetaling av lån, salg til en 

annen finansformidler eller en annen investor, salg til en finansinstitusjon og salg gjennom 

tilbud til offentligheten, herunder innledende børsintroduksjon, 

9) «rimelig avkastning» den forventede interne avkastningen, som tilsvarer en risikojustert 

diskonteringsrente som gjenspeiler investeringens risikonivå samt hvilken type og hvor 

mye kapital de private investorene skal investere,  

  

(40)  Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/24/EU av 26. februar 2014 om offentlige innkjøp og om oppheving av 

direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 av 28.3.2014, s. 65). 

(41) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1303/2013 om fastsettelse av felles bestemmelser om Det 

europeisk fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet, Det europeiske fond for 

utvikling av landdistriktene og Det europeiske hav- og fiskerifond, om fastsettelse av alminnelige bestemmelser 

om Det europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond, Utjevningsfondet og Det europeiske hav- 

og fiskerifond, og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 320). 

(42) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1060 av 24. juni 2021 om fastsettelse av felles bestemmelser om 

Det europeiske fond for regionutvikling, Det europeiske sosialfond pluss, Utjevningsfondet, Fondet for rettferdig 

omstilling og Det europeiske hav-, fiskeri- og akvakulturfond, og om finansielle regler for nevnte fond og for 

Asyl-, migrasjons- og integrasjonsfondet, Fondet for intern sikkerhet og ordningen for økonomisk støtte til 

grenseforvaltning og visumpolitikk (EUT L 231 av 30.6.2021, s. 159). 
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10) «endelig støttemottaker» et støtteberettiget foretak som har mottatt investering i 

forbindelse med et statsstøttetiltak for risikofinansiering, 

11) «finansformidler» enhver finansinstitusjon, uansett form og eierskap, herunder fond i fond, 

private investeringsfond, offentlige investeringsfond, banker, mikrofinansinstitusjoner og 

garantiselskaper, 

12) «første kommersielle salg» et foretaks første salg på et produkt- eller tjenestemarked, 

unntatt begrenset salg for å teste markedet, 

13) «første tapsandel» den laveste risikotransjen som medfører den største risikoen for tap, og 

som omfatter målporteføljens forventede tap, 

14) «oppfølgingsinvestering» ytterligere investering i et selskap etter én eller flere tidligere 

runder med risikofinansieringsinvestering, 

15) «fond i fond» et fond som investerer i eller bidrar med midler til andre fond snarere enn 

direkte i foretak eller i finansielle aktiva som aksjer eller obligasjoner, 

16) «garanti» en skriftlig forpliktelse om å påta seg ansvar for alle eller deler av en tredjeparts 

nylig gjennomførte lånetransaksjoner for risikofinansiering, for eksempel gjelds- eller 

leieinstrumenter, samt egenkapitallignende instrumenter, 

17) «garantitak» en offentlig investorers største eksponering uttrykt som en prosentdel av de 

samlede investeringene i en garantiportefølje,  

18) «garantisats» en prosentsats for en offentlig investors tapsdekning for enhver transaksjon 

som er støtteberettiget i forbindelse med statsstøttetiltaket for risikofinansiering, 

19) «uavhengig privat investor» en uavhengig privat investor i henhold til artikkel 2 i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, 

20) «innovative selskaper med middels markedsverdi» selskaper med middels markedsverdi 

som oppfyller ett av følgende vilkår: Oppfyller kriteriene for å bli ansett som et «innovativt 

foretak» som definert i artikkel 2 i forordningen om alminnelige gruppeunntak, er nylig 

blitt tildelt kvalitetsmerket «Seal of Excellence» av Det europeiske innovasjonsråd i 

samsvar med Horisont 2020-arbeidsprogrammet for 2018–2020(43) eller artikkel 2 nr. 23 

og artikkel 15 nr. 2 i forordning (EU) 2021/695, eller har nylig mottatt en investering fra 

Det europeiske innovasjonsråds fond, for eksempel en investering i forbindelse med 

Accelerator-programmet som nevnt i artikkel 48 i forordning (EU) 2021/695, og har enten 

deltatt i et CASSINI(44)-tiltak (CASSINI Business Accelerator eller Matchmaking) eller 

har mottatt investeringer fra CASSINI-programmets finansieringsordning for oppstarts- og 

vekstforetak, er tildelt en CASSINI-pris og oppfyller evalueringstersklene som er fastsatt i 

denne forbindelse, eller er blitt støttet gjennom romfartsrelaterte prosjekter finansiert av 

Horisont Europa, som har ført til opprettelsen av et oppstartsforetak, 

21) «bidrag fra private midler» i hvilken grad offentlige investeringer tiltrekker ytterligere 

investeringer fra private kilder,  

  

(43) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning C(2017)7124 av 27. oktober 2017 om vedtak av arbeidsprogrammet 

for 2018–2020 innenfor rammen av det særlige programmet for gjennomføring av Horisont 2020 – ramme-

programmet for forskning og innovasjon (2014–2020) og om finansieringen av arbeidsprogrammet for 2018. 

(44) Målene for CASSINI-initiativet er blant annet å 1) øke antallet romfartsbaserte oppstartsforetak som utvikler 

innovative løsninger ved hjelp av Unionens romfartsteknologi, 2) forbedre deres framgang når det gjelder å stifte 

selskaper og 3) lette tilgangen til risikokapital for romfartsbaserte SMB-er. CASSINI-tiltakene omfatter hele 

gründersyklusen, og de er i kraft av sin utforming rettet mot utvelging av de mest innovative og konkurranse-

dyktige forretningsideene (det vil si at eksterne kontrahenter anvender markedsdrevne kriterier for å tilby 

mentorordninger og akselerasjon, og venturekapitaltilbydere som forvalter romfartstematiske fond, velger 

selvstendig hvilke prosjekter de vil investere i). Se også fotnote 29. 
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22) «låneinstrument» en avtale som forplikter långiveren til å gjøre et avtalt pengebeløp 

tilgjengelig for låntakeren i en avtalt periode, og som forplikter låntakeren til å 

tilbakebetale beløpet i løpet av den avtalte perioden; det kan bestå av lån og andre 

finansielle instrumenter, herunder en leieavtale, som gir långiveren en viktig komponent i 

form av minsteavkastning, 

23) «selskap med middels markedsverdi» et foretak som ikke er en SMB, og som har høyst 

1 500 ansatte beregnet i samsvar med artikkel 3–6 i vedlegg I til forordningen om 

alminnelige gruppeunntak. Ved anvendelsen av denne definisjonen vil flere enheter bli 

ansett som ett foretak dersom et av vilkårene i artikkel 3 nr. 3 i vedlegg I til forordningen 

om alminnelige gruppeunntak er oppfylt, 

24) «fysisk person» en person annet enn et rettssubjekt som ikke er et foretak i henhold til 

traktatens artikkel 107 nr. 1, 

25) «nytt lån» et nylig innledet låneinstrument utformet for å finansiere nye investeringer eller 

driftskapital, men ikke refinansiering av i) eksisterende lån eller i) andre former for 

finansiering,  

26) «investering med egenkapitallignende midler» en type finansiering som rangeres mellom 

egenkapital og gjeld, som har høyere risiko enn prioritert gjeld og lavere risiko enn 

kjernekapital, som gir innehaveren utbytte hovedsakelig på grunnlag av fortjeneste eller tap 

i målforetaket, og som er usikret ved mislighold. Investeringer med egenkapitallignende 

midler kan struktureres som usikret og uprioritert gjeld, herunder mesaningjeld, som i noen 

tilfeller kan konverteres til egenkapital, eller som preferanseaksjer, 

27) «erstatningskapital» kjøp av eksisterende aksjer i et selskap fra en tidligere investor eller 

aksjeeier, 

28) «risikofinansieringsinvestering» egenkapitalinvesteringer og investeringer med 

egenkapitallignende midler, lån (herunder leieavtaler) og garantier eller en kombinasjon av 

disse, til støtteberettigede foretak for å foreta nye investeringer, unntatt helt private 

investeringer som foretas på markedsvilkår og utenfor det berørte statsstøttetiltakets 

virkeområde, 

29) «små og mellomstore bedrifter (SMB-er)» foretak som oppfyller kriteriene i vedlegg I til 

forordningen om alminnelige gruppeunntak,  

30) «små selskaper med middels markedsverdi» foretak som ikke er SMB-er, med høyst 499 

ansatte beregnet i samsvar med artikkel 3–6 i vedlegg I til forordningen om alminnelige 

gruppeunntak, og med en årsomsetning på høyst 100 millioner euro eller en årsbalanse på 

høyst 86 millioner euro. Ved anvendelsen av denne definisjonen vil flere enheter bli ansett 

som ett foretak dersom et av vilkårene i artikkel 3 nr. 3 i vedlegg I til forordningen om 

alminnelige gruppeunntak er oppfylt,  

31) «oppstartsforetak» et unotert lite foretak opp til fem år etter at det er registrert, og som 

oppfyller følgende vilkår: a) Det har ikke overtatt virksomheten til et annet foretak. b) Det 

har ikke delt ut utbytte ennå. c) Det er ikke opprettet gjennom en sammenslåing(45). Når 

det gjelder støtteberettigede foretak som ikke skal registreres, anses den femårige 

støtteberettigelsesperioden for enten å begynne å løpe fra det tidspunktet foretaket innleder 

sin økonomiske virksomhet, eller det tidspunktet det blir skattepliktig for sin økonomiske 

virksomhet, avhengig av hva som inntreffer først,  

  

(45) Som unntak fra bokstav c) skal foretak som er stiftet gjennom en sammenslåing mellom foretak som er 

støtteberettiget i henhold til disse retningslinjene, også anses som støtteberettigede foretak i høyst fem år fra 

registreringsdatoen for det eldste av de foretakene som deltar i sammenslåingen. 
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32) «samlet finansiering» det samlede investeringsbeløpet som gis til et støtteberettiget foretak 

gjennom en eller flere risikofinansieringsinvesteringer, herunder oppfølgingsinvesteringer, 

i forbindelse med statsstøttetiltak for risikofinansiering, unntatt helt private investeringer 

som foretas på markedsvilkår og utenfor virkeområdet for statsstøttetiltaket for 

risikofinansiering, 

33) «gevinstinsentiv» fordelaktig eller prioritert avkastning fra gevinster sammenlignet med 

offentlige investorer. 

3. VURDERING AV RISIKOFINANSIERINGSSTØTTENS FORENLIGHET 

36. På grunnlag av traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c) kan statsstøtte for å fremme utviklingen 

av enkelte økonomiske virksomheter i Unionen anses som forenlig med det indre marked 

dersom slik støtte ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles 

interesser. 

37. I dette avsnittet presiserer Kommisjonen hvordan den vil vurdere forenligheten av støttetiltak for 

risikofinansiering som er omfattet av meldingsplikten i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 3. 

For å vurdere om et støttetiltak for risikofinansiering kan anses som forenlig med det indre 

marked, vil Kommisjonen derfor avgjøre om støttetiltaket 

a) fremmer utviklingen av en bestemt økonomisk virksomhet (første vilkår), og 

b) ikke endrer vilkårene for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser (andre 

vilkår).  

38. Ved vurderingen av om det første vilkåret er oppfylt, det vil si om støtten fremmer utviklingen 

av en økonomisk virksomhet, vil Kommisjonen ta hensyn til følgende aspekter: 

a) Identifisering av den støttede økonomiske virksomheten (se avsnitt 3.1.1). 

b) Insentiveffekt: Støtten skal endre de berørte foretakenes atferd slik at foretakene iverksetter 

ytterligere virksomhet som de ikke ville ha gjennomført uten støtten, eller som de ville ha 

utført på en mer begrenset eller annen måte eller et annet sted (se avsnitt 3.1.2). 

39. Ved vurderingen av om det andre vilkåret er oppfylt, det vil si om støtten ikke endrer vilkårene 

for samhandelen i et omfang som strider mot felles interesser, vil Kommisjonen ta hensyn til 

følgende aspekter: 

a) Behov for statlig inngrep: Støttetiltaket skal gi en reell forbedring som markedet ikke kan 

sørge for selv, for eksempel ved å bøte på en markedssvikt eller en annen relevant hindring 

for tilførsel av risikofinansiering, herunder for eksempel regionale ulikheter i tilgang til 

finansiering (se avsnitt 3.2.2). 

b) Støttetiltakets hensiktsmessighet: Det foreslåtte støttetiltaket skal være et hensiktsmessig 

politisk virkemiddel for å nå målet med støtten (se avsnitt 3.2.3). 

c) Støttens forholdsmessighet (begrensning av støtten til det strengt nødvendige): Støttebeløpet 

og -intensiteten skal være begrenset til det som er helt nødvendig for å oppmuntre til 

ytterligere investering eller virksomhet i de berørte foretakene (se avsnitt 3.2.4). 

d) Unngåelse av utilbørlige negative virkninger av støtten på konkurranse og handel: 

Eventuelle negative virkninger skal være begrenset og oppveies av støttens positive 

virkninger (se avsnitt 3.2.5). 

e) Støttens åpenhet: Medlemsstatene, Kommisjonen, markedsdeltakerne og offentligheten skal 

ha enkel tilgang til alle relevante rettsakter og til relevante opplysninger om støtte som gis i 

henhold til disse rettsaktene (se avsnitt 3.2.6).  
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40. Ved den samlede vurderingen (se avsnitt 3.2.5.3) kan det videre for enkelte kategorier av 

støtteordninger stilles krav om evaluering i ettertid som beskrevet i avsnitt 4. I slike tilfeller kan 

Kommisjonen begrense ordningenes varighet med mulighet for å forlenge dem i en senere 

melding.  

41. Dersom et statsstøttetiltak, vilkårene knyttet til tiltaket (herunder finansieringsmetoden når den 

utgjør en integrert del av statsstøttetiltaket) eller virksomheten den finansierer, utgjør en 

overtredelse av en relevant bestemmelse i unionsretten, kan støtten ikke anses som forenlig med 

det indre marked(46). Slike overtredelser omfatter, men er ikke begrenset til 

a) å gjøre støtten betinget av at det brukes nasjonalt produserte varer eller nasjonale tjenester, 

b) å gjøre støtten betinget av at finansformidlere, deres forvaltere eller endelige støttemottakere 

etablerer sitt hovedkontor på den berørte medlemsstatens territorium eller flytter det til 

denne medlemsstatens territorium i strid med traktatens artikkel 49 om fri 

etableringsadgang,(47)  

c) å innføre vilkår som er i strid med traktatens artikkel 63 om fri kapitalbevegelse. 

3.1. Første vilkår: Støtten fremmer utviklingen av en økonomisk virksomhet 

3.1.1. Identifisering av den støttede økonomiske virksomheten 

42. I de fleste tilfeller omfatter støttetiltak for risikofinansiering foretak fra en lang rekke 

økonomiske sektorer. Tiltakene bidrar til å sikre at enkelte SMB-er og selskaper med middels 

markedsverdi har tilgang til det beløpet og den finansieringsformen som er nødvendig for å 

kunne utøve eller videreutvikle sin respektive økonomiske virksomhet. Kommisjonen vil derfor 

identifisere typen foretak (SMB-er, små selskaper med middels markedsverdi eller innovative 

selskaper med middels markedsverdi) og de sektorene som er omfattet av støttetiltaket for 

risikofinansiering.  

3.1.2. Insentiveffekt 

43. Risikofinansieringsstøtte kan anses som forenlig med det indre marked bare dersom den har en 

insentiveffekt. Kommisjonen anser at støtte uten insentiveffekt ikke fremmer utviklingen av den 

aktuelle økonomiske virksomheten.  

44. Det foreligger en insentiveffekt dersom støtten får støttemottakeren til å endre atferd ved å 

iverksette virksomhet som den ikke ville ha gjennomført uten støtten, eller som den ville ha 

utført i et mer begrenset omfang på grunn av en markedssvikt. Når det gjelder de 

støtteberettigede foretakene, foreligger det en insentiveffekt dersom støtten gjør at den endelige 

støttemottakeren kan reise finansiering i en form, med et beløp eller på et tidspunkt som ellers 

ikke hadde vært mulig.  

45. Risikofinansieringstiltak skal oppmuntre markedsinvestorene til å finansiere potensielt 

lønnsomme støtteberettigede foretak i et større omfang enn det som ville blitt gjort dersom det 

ikke hadde foreligget slike insentiver, og/eller til å påta seg en ekstra risiko. Et risikofinansie-

ringstiltak anses for å ha en insentiveffekt dersom det mobiliserer investeringer fra markeds-

kilder slik at den samlede finansieringen til de støtteberettigede foretakene overstiger tiltakets 

budsjett. Et viktig element ved utvelgingen av finansformidlere og fondsforvaltere bør derfor 

være deres evne til å mobilisere ytterligere private investeringer.  

  

(46) Domstolens dom av 19. september 2000, Tyskland mot Kommisjonen, C-156/98, EU:C:2000:467, premiss 78; av 

22. desember 2008, Régie Networks mot Rhone Alpes Bourgogne, C-333/07, EU:C:2008:764, premiss 94–116; av 

15. april 2008, Nuova Agricast, sak C-390/06 EU:C:2008:224, premiss 50 og 51; av 22. september 2020, 

Østerrike mot Kommisjonen, sak C-594/18 P, EU:C:2020:742, premiss 44.  

(47) Dette berører ikke kravet om at finansformidlere eller deres forvaltere skal ha nødvendig tillatelse til å utøve 

investerings- og forvaltningsvirksomhet i den berørte medlemsstaten, eller om at de endelige støttemottakerne 

skal være etablert og utøve økonomisk virksomhet på dens territorium. 
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46. Dersom det brukes finansierte gjeldsinstrumenter til å refinansiere eksisterende lån, anses de 

ikke for å ha noen insentiveffekt, og ethvert støtteelement i slike instrumenter kan ikke anses 

som forenlig i henhold til disse retningslinjene. 

47. Vurderingen av insentiveffekten er tett knyttet til vurderingen av behovet for statlig inngrep som 

er nevnt i avsnitt 3.2.2. Videre avhenger et tiltaks egnethet til å tiltrekke private midler i siste 

instans av tiltakets utforming med hensyn til fordelingen av risiko og gevinst mellom offentlige 

og private finansieringstilbydere, noe som også er tett knyttet til spørsmålet om hvorvidt 

statsstøttetiltaket for risikofinansiering er hensiktsmessig (se avsnitt 3.2.3). Når behovet for 

statlig inngrep er behørig konstatert og tiltaket har en hensiktsmessig utforming, kan det derfor 

antas at det foreligger en insentiveffekt. 

3.2. Andre vilkår: Unngåelse av endringer av vilkårene for samhandelen i et omfang som 

strider mot felles interesser 

48. Traktatens artikkel 107 nr. 3 bokstav c) gir Kommisjonen mulighet for å anse støtte som har til 

formål å lette utviklingen av enkelte næringsgrener eller enkelte økonomiske områder som 

forenlig med det indre marked, men bare «forutsatt at støtten ikke endrer vilkårene for handelen 

i et omfang som strider mot felles interesser».  

49. Vurderingen av de negative virkningene på det indre marked innebærer komplekse økonomiske 

og sosiale vurderinger. Kommisjonen vil i dette avsnittet redegjøre for hvordan den planlegger å 

utøve sitt skjønn i denne forbindelse.  

50. Ethvert statsstøttetiltak er av en slik art at det vrir konkurransen og påvirker samhandelen 

mellom medlemsstatene. For å avgjøre om støttens vridende virkninger er begrenset til det som 

er strengt nødvendig, vil Kommisjonen imidlertid kontrollere om støtten er nødvendig (se 

avsnitt 3.2.2), hensiktsmessig (se avsnitt 3.2.3) og forholdsmessig (se avsnitt 3.2.4). For at 

Kommisjonen skal kunne gjennomføre denne kontrollen, krever den at medlemsstatene 

framlegger dokumentasjon i form av en forhåndsvurdering som beskrevet i avsnitt 3.2.1.  

51. Kommisjonen vil deretter vurdere den aktuelle risikofinansieringsstøttens negative virkninger på 

konkurransen og handelsvilkårene. Nærmere bestemt kan risikofinansieringsstøtte føre til 

fortrengning av private investorer, vridende virkninger på finansformidlere, særlig vridning av 

produktmarkedet og utflaggingsvirkninger. Kommisjonen vil undersøke disse negative 

virkningene av støtten på konkurransen og handelen og veie dem mot støttens positive 

virkninger (se avsnitt 3.2.5). Dersom de positive virkningene oppveier de negative virkningene, 

vil Kommisjonen anse støtten som forenlig.  

52. Endelig vil Kommisjonen sikre at støtten oppfyller kravene om åpenhet (se avsnitt 3.2.6). 

3.2.1. Grunnleggende elementer i den forhåndsvurderingen som den berørte medlemsstaten skal 

framlegge for Kommisjonen 

53. Statsstøtte kan være berettiget bare dersom den kan gi en reell utvikling som markedet ikke kan 

sørge for selv, for eksempel ved å bøte på en markedssvikt eller en annen relevant hindring for 

tilførsel av risikofinansiering eller investeringer.  

54. Statsstøtte kan være nødvendig for å øke tilførselen av risikofinansiering i en situasjon der 

markedet ikke er i stand til å oppnå et effektivt resultat på egen hånd eller ikke oppnår dette i 

tide. Kommisjonen mener ikke at det foreligger en generell markedssvikt når det gjelder tilgang 

til finansiering for oppstartsforetak, SMB-er eller selskaper med middels markedsverdi, men 

bare svikt i forbindelse med enkelte grupper av oppstartsforetak og SMB-er og noen typer 

selskaper med middels markedsverdi, særlig avhengig av den berørte medlemsstatens bestemte 

økonomiske bakgrunn og foretakenes virksomhetsområde (for eksempel kan risikoene i noen 

sektorer være overvurdert).  
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55. I avsnitt 3 i forordningen om alminnelige gruppeunntak fastsettes vilkårene for når 

risikofinansieringstiltak antas å bøte på en markedssvikt ved hjelp av hensiktsmessige og 

forholdsmessige tiltak, samtidig som de har en insentiveffekt og begrenser risikoen for 

konkurransevridning mest mulig. Tiltak som oppfyller disse vilkårene, trenger ikke å meldes og 

anses som forenlige med det indre marked. 

56. Risikofinansieringstiltak som ikke oppfyller vilkårene i avsnitt 3 i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak, skal meldes slik at Kommisjonen blant annet kan vurdere om det foreligger en 

markedssvikt eller en annen relevant hindring for tilførselen av risikofinansiering. 

Medlemsstatene skal derfor dokumentere at det foreligger en bestemt markedssvikt eller en 

annen relevant hindring i tillegg til den rettslige formodningen som forordningen om 

alminnelige gruppeunntak er basert på. Dessuten skal det foreslåtte risikofinansieringstiltaket 

oppfylle forenlighetskriteriene i disse retningslinjene. Derfor bør medlemsstaten framlegge for 

Kommisjonen en inngående forhåndsvurdering eller eventuelt flere vurderinger.  

57. Den inngående forhåndsvurderingen skal være basert på objektiv og ajourført dokumentasjon og 

beste tilgjengelige praksis og metode (for eksempel skrivebordsundersøkelser, intervjuer, 

nettundersøkelser eller hensiktsmessige kvantitative metoder). Så vidt mulig skal 

dokumentasjonen deretter kryssjekkes og brukes på en gjensidig forsterkende måte til å støtte 

konklusjonene fra forhåndsvurderingen. Forhåndsvurderingen skal være høyst tre år gammel på 

tidspunktet for melding av risikofinansieringstiltaket og bør helst foretas av en uavhengig 

ekspert. Forhåndsvurderingen bør også ta hensyn til erfaringene fra lignende instrumenter og 

tidligere forhåndsvurderinger som medlemsstatene har foretatt. Ved utarbeidingen av 

forhåndsvurderingen kan medlemsstatene bruke den eksisterende dokumentasjonen, i det 

omfang det er relevant, for å bevise markedssvikt på tidspunktet for forhåndsvurderingen. 

Forhåndsvurderingen bør fokusere på den bestemte typen risikofinansiering (for eksempel 

egenkapital eller uprioritert gjeld) som et støttetiltak foreslås for. 

58. Det foreslåtte støttetiltaket for risikofinansiering bør være hensiktsmessig for å oppnå det 

tiltenkte målet med støtten. Forhåndsvurderingen skal derfor ha fokus på eksisterende og 

eventuelt forventede tiltak som er rettet mot den samme konstaterte markedssvikten eller den 

andre relevante hindringen for tilførselen av risikofinansiering, idet det tas hensyn til andre 

politiske tiltaks formålstjenlighet og effektivitet. Medlemsstaten skal påvise at den konstaterte 

markedssvikten eller den andre relevante hindringen ikke i tilstrekkelig grad kan bøtes på ved 

hjelp av andre politiske tiltak som ikke innebærer statsstøtte, eller ved hjelp av tiltak som er 

omfattet av virkeområdet for forordningen om alminnelige gruppeunntak.  

59. Statsstøtten skal stå i forhold til markedssvikten eller den andre relevante hindringen den skal 

bøte på for å nå de relevante politiske målene. Støtte for å øke tilførselen av risikofinansiering 

bør derfor begrenses til det som er strengt nødvendig for å bøte på markedssvikten eller den 

andre relevante hindringen som er konstatert i forhåndsvurderingen, uten å skape utilbørlige 

fordeler for støttemottakerne. Når det gjelder risikofinansieringsinvesteringer som overskrider 

det taket som er fastsatt per støtteberettiget foretak i artikkel 21 i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak, skal støttetiltakets forholdsmessighet dokumenteres nærmere i forhåndsvur-

deringen som angitt i nr. 64 og 65 i disse retningslinjene. 

60. Dersom risikofinansieringstiltaket delvis finansieres av Det europeiske fond for regionutvikling, 

Det europeiske sosialfond eller Utjevningsfondet, kan medlemsstatene gjenbruke (deler av) den 

forhåndsvurderingen som er utarbeidet i samsvar med artikkel 37 nr. 2 i forordning (EU) 

nr. 1303/2013 eller artikkel 58 nr. 3 i forordning (EU) 2021/1060. Kommisjonen vil deretter 

vurdere om dokumentasjonen som er framlagt, oppfyller kravene i disse retningslinjene. Dersom 

risikofinansieringstiltaket helt eller delvis brukes til å støtte foretak som nylig er tildelt 



16.6.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 37/23 

 1
6

.6
.2

0
2
2

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 3

7
/2

3
 

kvalitetsmerket «Seal of Excellence» av EIC(48), til å investere sammen med EIC-fondet, til å 

foreta oppfølgingsinvesteringer i forbindelse med Accelerator-programmet(49) eller til foretak 

som enten har deltatt i et CASSINI-tiltak (CASSINI Business Accelerator eller Matchmaking) 

og oppfyller evalueringstersklene som er fastsatt i denne forbindelse, har mottatt investeringer 

fra CASSINI-programmets finansieringsordning for oppstarts- og vekstforetak, er tildelt en 

CASSINI-pris eller er blitt støttet gjennom romfartsrelaterte prosjekter finansiert av Horisont 

Europa, som har ført til opprettelsen av et oppstartsforetak, vil Kommisjonen godta at dette 

kvalitetsmerket og annen dokumentasjon fra henholdsvis EICs grundige granskning og de 

konkurransebaserte utvelgingsprosessene som er integrert i CASSINI-tiltak, brukes som en del 

av forhåndsvurderingen. 

61. Når det gjelder risikofinansieringstiltak som ikke er omfattet av virkeområdet for forordningen 

om alminnelige gruppeunntak, skal forhåndsvurderingen beskrive arten av markedssvikten eller 

den andre relevante hindringen og påvise forekomsten av den dersom den berører minst én av 

følgende kategorier:  

a) Særlige kategorier av målforetak som ikke oppfyller alle kravene for støtteberettigelse i 

henhold til forordningen om alminnelige gruppeunntak (se nr. 32 bokstav a)–d)). 

b) Alternative handelsplasser som ikke oppfyller vilkårene i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak (se nr. 32 bokstav e)).  

c) Finansielle instrumenter utformet med andre parametrer enn dem som er beskrevet i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak (se nr. 33 bokstav a), b) og c)). 

d) Skatteinsentiver for foretaksinvestorer, herunder finansformidlere eller deres forvaltere som 

fungerer som medinvestorer (se nr. 33 bokstav d)). 

62. Forhåndsvurderingen bør identifisere typen foretak som er berørt, særlig når det gjelder alder 

eller utviklingsstadium, økonomisk sektor og geografisk virksomhetsområde, og det bør påvises 

at slike foretak er berørt av en bestemt markedssvikt eller en annen relevant hindring.  

63. Med hensyn til risikofinansieringstiltak som gjelder finansielle instrumenter med deltakelse av 

uavhengige private investorer som ligger under de prosentsatsene som er fastsatt i artikkel 21 i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak (se nr. 33 bokstav a) i disse retningslinjene), bør 

forhåndsvurderingen dessuten inneholde en tilstrekkelig detaljert vurdering av omfanget og 

strukturen av tilførselen av privat finansiering til støtteberettigede foretak av den aktuelle typen i 

det relevante geografiske området og påvise at den konstaterte markedssvikten eller den andre 

relevante hindringen ikke kan bøtes på med tiltak som oppfyller alle krav i forordningen om 

alminnelige gruppeunntak når det gjelder privat deltakelse. 

64. Dessuten bør forhåndsvurderingen for risikofinansieringsinvesteringer som beløpsmessig 

overskrider det taket som er fastsatt per støtteberettiget foretak i artikkel 21 i forordningen om 

alminnelige gruppeunntak (se nr. 32 bokstav e) i disse retningslinjene), også inneholde en 

kvantifisering av det udekkede finansieringsbehovet (det vil si det aktuelle omfang av ikke-

dekket etterspørsel etter finansiering fra støtteberettigede foretak) som følge av den konstaterte 

markedssvikten eller den andre relevante hindringen. Vurderingen skal påvise at det udekkede 

finansieringsbehovet for de støtteberettigede foretakene overstiger det taket som er fastsatt i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak. En slik kvantifisering bør være basert på beste 

tilgjengelige praksis og metode som gjør det mulig å beregne i hvilket omfang det finnes en 

ikke-dekket etterspørsel etter finansiering fra målforetakene.  

65. I forbindelse med kvantifiseringen av det udekkede finansieringsbehovet skal det foretas en 

analyse av både strukturelle og konjunkturmessige (dvs. kriserelaterte) problemer som fører til 

at mulighetene for privat finansiering ikke utnyttes fullt ut. Forhåndsvurderingen skal særlig 

inneholde en omfattende analyse av tilbudssiden gjennom en vurdering av de finansierings-

kildene som de støtteberettigede foretakene har til rådighet, idet det tas hensyn til antallet 

  

(48)  I samsvar med arbeidsprogrammet for Horisont 2020 for perioden 2018–2020 (se fotnote 24) eller med artikkel 2 

nr. 23 og 15 nr. 2 i forordning (EU) 2021/695 (se fotnote 26). 

(49)  I samsvar med artikkel 48 i forordning (EU) 2021/695 (se fotnote 26). 
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eksisterende finansformidlere som utøver virksomhet i det relevante geografiske området, 

uavhengig av i hvilken medlemsstat formidlerne er registrert, om de er offentlige eller private 

samt omfanget av investeringer rettet mot det relevante markedssegmentet. Ved vurderingen av 

etterspørselssiden bør det tas hensyn til antallet potensielt støtteberettigede foretak og 

gjennomsnittsverdiene for den finansieringen som kreves. Analysen bør bygge på data for de 

siste fem årene før meldingen av risikofinansieringstiltaket, og resultatene bør om mulig 

kryssjekkes ved å sammenligne alternative datakilder. 

66. Når det gjelder ordninger som er rettet bare mot oppstartsforetak og SMB-er før det første 

kommersielle salget, vil Kommisjonen anvende kravene til forhåndsvurderingen på en 

forholdsmessig måte, særlig når det gjelder den dokumentasjonen det anmodes om. 

3.2.2. Behov for statlig inngrep 

67. Statsstøtte bør gis i situasjoner der støtten kan gi en reell utvikling som markedet ikke kan sørge 

for selv. For å vurdere om statsstøtte er effektivt for å nå det tiltenkte resultatet, må problemet 

som skal løses, kartlegges først. Medlemsstatene bør redegjøre for hvordan støttetiltaket 

effektivt kan bøte på den konstaterte hindringen, særlig enhver markedssvikt som hindrer at 

markedet selv stiller tilstrekkelig risikofinansiering til rådighet.  

68. Risikofinansieringstiltaket kan være berettiget bare dersom det er rettet mot den bestemte 

markedssvikten eller den andre relevante hindringen som er påvist i forhåndsvurderingen. 

Kommisjonen mener at slike markedssvikter eller hindringer særlig, men ikke utelukkende, kan 

forekomme for SMB-er som befinner seg i en tidlig fase, og som tross utsikter til vekst, ikke kan 

dokumentere sin kredittverdighet eller sine forretningsplaners potensial overfor investorer. 

Omfanget av en slik markedssvikt eller hindring, både med hensyn til de berørte selskapene og 

deres kapitalbehov, kan variere avhengig av hvilke sektorer de utøver virksomhet i. Sektorer 

som kan bli særlig berørt av slike markedssvikter og hindringer, er høyteknologiske, innovative 

grønne eller digitale teknologier. På grunn av informasjonsasymmetri kan det være vanskelig for 

markedet å vurdere risiko-/avkastningsprofilen for slike oppstartsforetak og SMB-er og deres 

evne til å skape risikojustert avkastning. De vanskelighetene som disse SMB-ene har med å 

formidle informasjon om kvaliteten på sine prosjekter, og den risikoen og svake kreditt-

verdigheten som de antas å være forbundet med, fører til høye transaksjons- og formid-

lingskostnader og kan forverre investorenes risikovegring. Små selskaper med middels 

markedsverdi og innovative selskaper med middels markedsverdi kan oppleve lignende 

vanskeligheter og derfor bli rammet av den samme markedssvikten eller hindringen.  

69. Risikofinansieringstiltaket skal derfor utformes slik at det bøter på den bestemte markedssvikten 

eller den andre relevante hindringen som er konstatert i forhåndsvurderingen, særlig i 

forbindelse med støtteberettigede foretak i den utviklingsfasen, det geografiske området og 

eventuelt den økonomiske sektoren som det er rettet mot. 

70. For å sikre at finansformidlerne som deltar i tiltaket, retter sin innsats mot den konstaterte 

markedssvikten, skal det foretas en grundig undersøkelse som kan sikre en kommersielt sunn 

investeringsstrategi som fokuserer på det identifiserte politiske målet, og som oppfyller de 

fastsatte kravene til støtteberettigelse og finansieringsbegrensningene. Medlemsstatene skal 

særlig velge finansformidlere som kan dokumentere at deres investeringsstrategi er kommersielt 

sunn og omfatter en relevant strategi for risikospredning, som har som formål å oppnå 

økonomisk lønnsomhet og et effektivt investeringsnivå med hensyn til størrelse og geografisk 

virkeområde.  

3.2.2.1. Tiltak rettet mot kategorier av foretak som ikke er omfattet av virkeområdet for forordningen om 

alminnelige gruppeunntak  
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71. Når det gjelder støtte for tilgang til finansiering, er virkeområdet for forordningen om 

alminnelige gruppeunntak begrenset til SMB-er. Enkelte foretak som ikke er omfattet av 

definisjonen av SMB-er når det gjelder antall ansatte eller finansielle terskler eller begge deler, 

kan imidlertid oppleve lignende finansieringsbegrensninger. 

a) Små selskaper med middels markedsverdi  

72. Det kan være berettiget å utvide omfanget av støtteberettigede foretak under et 

risikofinansieringstiltak til å omfatte små selskaper med middels markedsverdi i tillegg til SMB-

er, ettersom det oppmuntrer private investorer til å investere i en mer diversifisert portefølje med 

større mulighet for å gå inn og ut av foretakene. Når små selskaper med middels markedsverdi 

tas med i porteføljen, kan det redusere risikoen knyttet til porteføljen, og dermed øke 

avkastningen av investeringene. Dette kan derfor være en særlig effektiv metode for å tiltrekke 

institusjonelle investorer til de mer risikopregede foretakene som befinner seg i en tidlig fase.  

73. Av disse grunnene, og forutsatt at forhåndsvurderingen inneholder tilstrekkelig økonomisk 

dokumentasjon av dette, kan støtte til små selskaper med middels markedsverdi være berettiget. 

I sin vurdering vil Kommisjonen ta hensyn til arbeidskrafts- og kapitalintensiteten i 

målforetakene samt andre kriterier som gjenspeiler bestemte finansieringsbegrensninger som 

påvirker små selskaper med middels markedsverdi (for eksempel utilstrekkelig sikkerhet for et 

stort lån eller behovet for betydelig ekstern kapital for utvikling og utbredelse). 

b) Innovative selskaper med middels markedsverdi 

74. Selskaper med middels markedsverdi kan under enkelte omstendigheter også oppleve 

finansieringsbegrensninger som kan sammenlignes med SMB-enes. Dette kan for eksempel 

være tilfelle for selskaper med middels markedsverdi som driver forsknings-, utviklings- og 

innovasjonsvirksomhet sammen med førsteinvestering i produksjonsanlegg, herunder 

markedsintroduksjon, men som hittil ikke har hatt resultater som gir potensielle investorer et 

relevant inntrykk av de framtidige markedsutsiktene for resultatene av slik virksomhet, ettersom 

disse markedene er under utvikling eller inneholder et element av avansert teknologi der 

risikoen er vanskelig å vurdere (f.eks. luftfart, romfart og forsvar). I slike tilfeller kan innovative 

selskaper med middels markedsverdi ha behov for statlig risikofinansieringsstøtte for å øke 

produksjonskapasiteten til et tilstrekkelig bærekraftig nivå til at de selv kan tiltrekke privat 

finansiering. Dessuten gjelder bemerkningen i avsnitt 3.2.2.1 bokstav a) også for innovative 

selskaper med middels markedsverdi: Å inkludere dem i en investeringsportefølje kan være en 

effektiv metode for en finansformidler som vil tilby mer diversifiserte investeringsmuligheter 

som appellerer til et bredere spekter av potensielle investorer. 

c) SMB-er som mottar den første risikofinansieringsinvesteringen etter at de har hatt 

virksomhet på et marked i en periode som er lengre enn støtteberettigelsesperioden som er 

fastsatt i forordningen om alminnelige gruppeunntak 

75. Enkelte typer foretak kan anses for fortsatt å være i utvidelsesfasen eller tidlig vekstfase dersom 

de selv etter å ha eksistert i forholdsvis lang tid, ikke i tilstrekkelig grad har bevist sitt potensial 

til å skape avkastning eller ikke kan dokumentere tilstrekkelig robuste resultater og stille 

sikkerhet. Dette kan være tilfelle i høyrisikosektorer som bioteknologi, luftfart, romfart, forsvar, 

kultur og kreative bransjer og eventuelt mer generelt for innovative SMB-er, herunder slike som 

har fokus på grønne eller digitale teknologier, eller som driver med sosial innovasjon(50). Videre 

har de foretakene som har tilstrekkelig intern egenkapital til å finansiere sin innledende 

virksomhet, kanskje først behov for ekstern finansiering på et senere tidspunkt, for eksempel for 

å øke kapasiteten fra et mindre til et større foretak. Dette kan kreve et større investeringsbeløp 

enn de kan dekke med egne midler.  

  

(50)  Se fotnote 7 for eksempler på sosial innovasjon. En SMBs innovative art skal vurderes i lys av definisjonen i 

artikkel 2 i forordningen om alminnelige gruppeunntak. 
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76. Det kan derfor være mulig å tillate tiltak som førsteinvesteringen gjennomføres gjennom etter 

støtteberettigelsesperioden som er fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak. I slike tilfeller kan Kommisjonen stille krav om at tiltaket tydelig definerer de 

støtteberettigede kategoriene av foretak på grunnlag av den dokumentasjonen som ble framlagt i 

forhåndsvurderingen i forbindelse med en bestemt markedssvikt som berører disse foretakene.  

d) Oppstartsforetak og SMB-er som krever en større risikofinansieringsinvestering enn taket 

som er fastsatt i forordningen om alminnelige gruppeunntak  

77. Artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak fastsetter et høyeste samlet 

risikofinansieringsbeløp per støtteberettiget foretak, herunder oppfølgingsinvesteringer. I enkelte 

bransjer der forsknings- og investeringskostnadene i den første fasen er relativt høye, for 

eksempel innenfor luft- og romfart, forsvar, biovitenskap, grønn teknologi eller energi, er det 

imidlertid ikke sikkert at dette beløpet er tilstrekkelig til å gjennomføre alle de nødvendige 

investeringsrundene og føre oppstartsforetaket eller SMB-en i retning av bærekraftig vekst. Det 

kan derfor på bestemte vilkår være berettiget å tillate et høyere samlet investeringsbeløp til 

støtteberettigede foretak. 

78. Nærmere bestemt kan risikofinansieringstiltak gi støtte over det samlede høyeste beløpet som er 

angitt i forordningen om alminnelige gruppeunntak, forutsatt at det planlagte 

finansieringsbeløpet gjenspeiler størrelsen og arten av det udekkede finansieringsbehovet som 

ble konstatert og kvantifisert i forhåndsvurderingen med hensyn til målsektorene og/eller  

-territoriene. Kommisjonen vil i slike tilfeller ta hensyn til kapitalkrevende målsektorer og/eller 

høyere investeringskostnader i enkelte geografiske områder.  

e) Alternative handelsplasser som ikke oppfyller vilkårene i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak  

79. Kommisjonen anerkjenner at alternative handelsplasser er en viktig del av SMB-enes 

finansieringsmarked, ettersom de både tiltrekker frisk kapital til SMB-er og gjør det lettere for 

tidligere investorer å avvikle sin investering(51). I forordningen om alminnelige gruppeunntak 

anerkjennes betydningen av disse handelsplassene, idet deres virksomhet fremmes enten 

gjennom skatteinsentiver rettet mot fysiske personer som investerer i foretak som er notert på 

disse handelsplassene, eller ved å åpne for etableringsstøtte til handelsplassoperatøren forutsatt 

at den oppfyller kravene for å betraktes som et lite foretak, og opp til bestemte terskler.  

80. Operatørene av disse alternative handelsplassene er imidlertid ikke nødvendigvis små foretak 

når de etableres. Tilsvarende er det høyeste tillatte beløpet til etableringsstøtte i henhold til 

forordningen om alminnelige gruppeunntak kanskje ikke tilstrekkelig til å støtte etableringen av 

handelsplassen. Videre kan det være nødvendig å gi foretaksinvestorene skatteinsentiver for å 

tiltrekke tilstrekkelige midler til etablering og utvikling av nye handelsplasser. Endelig er det 

mulig at handelsplassen ikke bare omfatter SMB-er, men også foretak som overskrider tersklene 

i definisjonen av SMB-er.  

81. Det kan derfor under enkelte omstendigheter være berettiget å gi foretaksinvestorer 

skatteinsentiver for å støtte handelsplasser som ikke er små foretak, å gi mulighet for etablering 

av alternative handelsplasser der investeringsbeløpet overskrider tersklene som er fastsatt for 

etableringsstøtte i forordningen om alminnelige gruppeunntak, eller å gi mulighet for støtte til 

  

(51)  Kommisjonen er klar over den stadig økende betydningen av folkefinansieringsplattformer («crowdfunding») når 

det gjelder å tiltrekke finansiering til oppstartsforetak. Dersom det derfor konstateres en markedssvikt, og dersom 

en folkefinansieringsplattform drives av et særlig rettssubjekt, kan Kommisjonen anvende reglene for alternative 

handelsplasser tilsvarende. Dette gjelder også skatteinsentiver for å investere via slike folkefinansierings-

plattformer. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1503 av 7. oktober 2020 om europeiske tilbydere 

av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet og om endring av forordning (EU) 2017/1129 og direktiv 

(EU) 2019/1937 (EUT L 347 av 20.10.2020, s. 1) trådte i kraft 10. november 2020. Det forventes at det vil øke 

tilgangen til folkefinansiering som en innovativ finansieringsform. 
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alternative handelsplasser der flertallet av de finansielle instrumentene som opptas til handel, 

utstedes av SMB-er. I slike tilfeller skal det i forhåndsvurderingen dokumenteres at det 

foreligger en bestemt markedssvikt eller en annen relevant hindring som påvirker slike 

handelsplasser på det relevante geografiske markedet.  

3.2.2.2. Tiltak som er utformet med parametrer som ikke er i samsvar med forordningen om alminnelige 

gruppeunntak 

a) Finansielle instrumenter med deltakelse fra uavhengige private investorer som ligger under 

prosentsatsene i forordningen om alminnelige gruppeunntak 

82. Markedssvikt eller andre relevante hindringer som påvirker foretak i bestemte regioner eller 

medlemsstater, kan bli tydeligere som følge av det relativt underutviklede markedet for SMB-

finansiering i slike områder sammenlignet med andre regioner i samme medlemsstat, andre 

medlemsstater eller globalt. Dette kan særlig være tilfelle i medlemsstater der det ikke finnes 

veletablerte formelle venturekapitalinvestorer, aktive eierfond eller såkorninvestorer. Når det 

gjelder tiltak som har som formål å få bukt med slike strukturelle hindringer, kan Kommisjonen 

godta at uavhengige private investorer deltar under de prosentsatsene som er fastsatt i artikkel 21 

i forordningen om alminnelige gruppeunntak, forutsatt at vilkåret i nr. 25 i disse retningslinjene 

er oppfylt.  

83. Dessuten kan Kommisjonen også godta risikofinansieringstiltak med deltakelse fra uavhengige 

private investorer som ligger under de prosentsatsene som er fastsatt i artikkel 21 i forordningen 

om alminnelige gruppeunntak ved en tydeligere markedssvikt eller en annen relevant hindring 

som medlemsstaten påviser, særlig dersom slike tiltak spesifikt er rettet mot SMB-er før deres 

første kommersielle salg eller på konseptprøvingsstadiet, forutsatt at en betydelig del av 

risikoene ved investeringen faktisk bæres av de deltakende private investorene.  

b) Finansielle instrumenter som er utformet med parametrer som overskrider de øvre grensene 

i forordningen om alminnelige gruppeunntak  

84. Fordelene i forordningen om alminnelige gruppeunntak er forbeholdt tiltak der den 

asymmetriske tapsdelingen mellom offentlige og private investorer er utformet slik at den 

offentlige investorens første tap begrenses. Tilsvarende fastsettes det i gruppeunntaket grenser 

for garantisatsen og den offentlige investorens samlede tap.  

85. Under enkelte omstendigheter kan offentlig finansiering med en mer risikopreget 

finansieringsposisjon imidlertid gi private investorer eller långivere mulighet for å gi ytterligere 

finansiering. Ved vurderingen av tiltak med finansielle parametrer som overskrider de øvre 

grensene i forordningen om alminnelige gruppeunntak, vil Kommisjonen ta hensyn til en rekke 

faktorer som angitt i avsnitt 3.2.3.2 i disse retningslinjene.  

c) Finansielle instrumenter, unntatt garantier, der investorer, finansformidlere og deres 

forvaltere velges ved å gi beskyttelse mot tapsrisiko forrang framfor asymmetrisk 

gevinstdeling 

86. I samsvar med artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak skal finansformidlere, 

investorer og fondsforvaltere velges gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte 

med innsynsmulighet med tydelig angivelse av tiltakets politiske mål samt typen finansielle 

parametrer som er utformet for å nå disse målene. Dette innebærer at finansformidlerne og deres 

forvaltere skal velges etter en framgangsmåte som er i samsvar med direktiv 2014/24/EU. 

Dersom nevnte direktiv ikke får anvendelse, skal det ved utvelgingen sikres at det foretas 

bredest mulig valg blant kvalifiserte finansformidlere eller fondsforvaltere. En slik 

framgangsmåte skal særlig sikre at den berørte medlemsstaten kan sammenligne de vilkårene 

som finansformidlerne eller fondsforvalterne og potensielle private investorer har 

framforhandlet, for å sikre at risikofinansieringstiltaket tiltrekker private investorer med minst 

mulig statsstøtte eller minst mulig avvik fra prinsippene om like vilkår i lys av en realistisk 

investeringsstrategi.  
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87. I henhold til artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak skal de relevante 

utvelgingskriteriene for forvaltere omfatte et krav om at gevinstdeling skal gis forrang framfor 

beskyttelse mot tapsrisiko når det gjelder andre investeringer enn garantier, for å begrense 

tendenser til at en forvalter tar en altfor stor risiko ved valget av foretak det investeres i. 

Hensikten med dette er å sikre at uansett hvilken form for finansielt instrument som ligger til 

grunn for tiltaket, skal særbehandlingen av private investorer eller långivere veies opp mot den 

offentlige interessen som består i å sikre løpende tildeling av den lovede offentlige 

finansieringen og tiltakets langsiktige finansielle bærekraft. 

88. Under enkelte omstendigheter kan det imidlertid være nødvendig å gi beskyttelse mot tapsrisiko 

forrang, det vil si når tiltaket er rettet mot oppstartsforetak eller enkelte sektorer der SMB-er 

typisk har en høy misligholdsrate. Dette kan være tilfelle for tiltak som er rettet mot sektorer 

som står overfor betydelige teknologiske hindringer, eller sektorer der selskapene i høy grad er 

avhengige av enkelte prosjekter som krever store forhåndsinvesteringer og medfører høy risiko, 

for eksempel innenfor luftfart, romfart og forsvar og innenfor kultur og kreative bransjer. Det 

kan også være berettiget å foretrekke ordninger for beskyttelse mot tapsrisiko i tiltak som 

iverksettes via fond i fond, og som er rettet mot å tiltrekke private investorer på et slikt plan, 

eller i tiltak som er rettet mot SMB-er før deres første kommersielle salg eller på 

konseptprøvingsstadiet. 

d) Skatteinsentiver for foretaksinvestorer, herunder finansformidlere eller deres forvaltere som 

fungerer som medinvestorer  

89. Forordningen om alminnelige gruppeunntak omfatter skatteinsentiver til uavhengige private 

investorer som er fysiske personer som definert i forordningens artikkel 2, og som direkte eller 

indirekte tilfører støtteberettigede oppstartsforetak og SMB-er risikofinansiering, men 

medlemsstatene vil kanskje anse det som hensiktsmessig å innføre tiltak med tilsvarende 

insentiver for uavhengige private investorer som er foretaksinvestorer. Forskjellen er at 

foretaksinvestorer er foretak som definert i traktatens artikkel 107. Tiltaket skal derfor omfattes 

av særlige begrensninger (som angitt i avsnitt 3.2.3.3 og 3.2.4.2) for å sikre at støtten på 

foretaksinvestornivå fortsatt er forholdsmessig og har en reell insentiveffekt.  

90. Finansformidlere og deres forvaltere kan motta skatteinsentiver bare dersom de fungerer som 

medinvestorer eller medlångivere. De kan ikke gis skatteinsentiver med hensyn til de tjenestene 

finansformidleren eller dennes forvaltere gir i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket. 

3.2.3. Støttetiltakets hensiktsmessighet 

91. Det foreslåtte støttetiltaket skal være et hensiktsmessig politisk virkemiddel for å nå det tiltenkte 

målet med støtten, det vil si at det samme resultatet skal ikke kunne nås med et bedre egnet og 

mindre vridende politisk virkemiddel eller støtteinstrument.  

3.2.3.1. Hensiktsmessighet sammenlignet med andre politiske virkemidler og andre støtteinstrumenter 

92. For å kunne bøte på den konstaterte markedssvikten eller den andre relevante hindringen og 

bidra til å nå tiltakets politiske mål skal det foreslåtte risikofinansieringstiltaket være et 

hensiktsmessig instrument. Valget av den særlige formen for risikofinansieringstiltak skal 

begrunnes behørig på grunnlag av den dokumentasjonen som medlemsstaten har framlagt i 

forhåndsvurderingen.  

93. Innledningsvis vil Kommisjonen vurdere om og i hvilket omfang risikofinansieringstiltaket kan 

anses som et hensiktsmessig instrument sammenlignet med andre politiske virkemidler som har 

som formål å oppmuntre til tilførsel av risikofinansiering i støtteberettigede foretak. Statsstøtte 

er ikke det eneste politiske virkemiddelet medlemsstatene har til rådighet for å lette tilførselen 

av risikofinansiering til støtteberettigede foretak. Medlemsstatene kan bruke andre supplerende 

politiske verktøy på både tilbuds- og etterspørselssiden, for eksempel reguleringstiltak rettet mot 

å sikre velfungerende finansmarkeder, tiltak for å forbedre forretningsklimaet, investorråd-

givning eller offentlige investeringer som består markedsinvestortesten.  
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94. Deretter vil Kommisjonen vurdere om det foreslåtte tiltaket er mer hensiktsmessig enn 

alternative statsstøtteinstrumenter som er rettet mot den samme markedssvikten eller den andre 

relevante hindringen. I denne forbindelse anses finansielle instrumenter generelt for ikke å vri 

konkurransen like mye som direkte tilskudd og utgjør derfor et mer hensiktsmessig instrument. 

Statsstøtte for å fremme risikofinansiering kan imidlertid gis i forskjellige former, for eksempel 

som selektive skatteinstrumenter eller subkommersielle finansielle instrumenter, herunder en 

rekke egenkapital-, gjelds- eller garantiinstrumenter med forskjellige risiko-/avkastningsprofiler 

samt forskjellige gjennomføringsmåter og finansieringsstrukturer, der hensiktsmessigheten 

avhenger av arten av målforetakene og det udekkede finansieringsbehovet. Kommisjonen vil 

derfor vurdere om utformingen av tiltaket sikrer en effektiv finansieringsstruktur, idet det tas 

hensyn til fondets investeringsstrategi for å sikre en bærekraftig drift.  

95. I denne forbindelse vil Kommisjonen stille seg positivt til tiltak som omfatter tilstrekkelig store 

fond med hensyn til porteføljestørrelse, geografisk dekning, særlig dersom de utøver virksomhet 

i flere medlemsstater, samt porteføljens diversifisering, ettersom slike fond kan være mer 

effektive og derfor mer attraktive for private investorer, sammenlignet med mindre fond. 

Enkelte «fond i fond»-strukturer kan oppfylle disse vilkårene, forutsatt at de overordnede 

forvaltningskostnadene som følge av de forskjellige formidlingsnivåene oppveies av betydelige 

effektivitetsgevinster.  

3.2.3.2. Vilkår for å fastslå de finansielle instrumentenes hensiktsmessighet 

96. For å fastslå hensiktsmessigheten av finansielle instrumenter som er utformet med parametrer 

som ikke er omfattet av virkeområdet for forordningen om alminnelige gruppeunntak, vil 

Kommisjonen ta hensyn til vilkårene fastsatt i nr. 97–121 i disse retningslinjene. 

97. For det første skal tiltaket mobilisere ytterligere finansiering fra markedsdeltakere. En 

minsteprosentsats for uavhengige private investeringer som er lavere enn prosentsatsene som er 

fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak, kan være berettiget bare i lys 

av en tydeligere markedssvikt eller annen relevant hindring som er konstatert i 

forhåndsvurderingen (se avsnitt 3.2.1). I denne forbindelse bør forhåndsvurderingen dessuten 

inneholde en tilstrekkelig detaljert vurdering av omfanget og strukturen av tilførselen av privat 

finansiering til støtteberettigede foretak av den aktuelle typen i det relevante geografiske 

området (se nr. 63). Videre skal det dokumenteres at tiltaket tiltrekker ytterligere private midler 

som ellers ikke ville blitt gitt, eller som ville blitt gitt i andre former eller beløp eller på andre 

vilkår. 

98. Når det gjelder risikofinansieringstiltak som er rettet særlig mot oppstartsforetak og SMB-er 

som ikke har hatt virksomhet på et marked(52), kan Kommisjonen godta at nivået for uavhengig 

privat deltakelse er lavere enn de prosentsatsene som kreves. Alternativt kan Kommisjonen for 

slike investeringsmål godta at den private deltakelsen er av ikke-uavhengig art, det vil si at den 

for eksempel kommer fra eieren av det støttemottakende foretaket. I behørig begrunnede tilfeller 

kan Kommisjonen også godta et lavere nivå for privat deltakelse enn nivået i forordningen om 

alminnelige gruppeunntak når det gjelder støtteberettigede foretak som har hatt virksomhet på et 

marked i en periode som høyst tilsvarer støtteberettigelsesperioden fastsatt i artikkel 21 i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, i lys av den økonomiske dokumentasjonen for den 

relevante markedssvikten eller den andre relevante hindringen som ble framlagt i 

forhåndsvurderingen.  

99. Et risikofinansieringstiltak som er rettet mot støtteberettigede foretak som på tidspunktet for den 

første risikofinansieringsinvesteringen har hatt virksomhet på et marked i en periode som er 

lengre enn støtteberettigelsesperioden fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige 

gruppeunntak, skal inneholde tilstrekkelige begrensninger med hensyn til tidsfrister eller andre 

objektive kriterier av kvalitativ art i forbindelse med målforetakenes utviklingsstadium. For 

slike investeringsmål vil Kommisjonen vanligvis kreve en minstesats for privat deltakelse på 

60 %.  

  

(52) Dette omfatter alle oppstartsforetak og SMB-er som ennå ikke har gjennomført sitt første kommersielle salg (som 

definert i nr. 35 punkt 12 i disse retningslinjene). 
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100. For det andre vil Kommisjonen sammen med det foreslåtte nivået for privat deltakelse også ta 

hensyn til fordelingen av risiko og gevinst mellom offentlige og private investorer. I denne 

forbindelse vil Kommisjonen stille seg positivt til tiltak der tapene deles på like vilkår mellom 

investorene, og der private investorer bare mottar gevinstinsentiver. Kommisjonen vil ta behørig 

hensyn til at tapsdeling på asymmetrisk grunnlag likevel kan være påkrevd med tanke på mer 

alvorlige markedssvikter. Jo nærmere delingen av risiko og gevinst ligger faktisk 

forretningspraksis, desto mer sannsynlig er det at Kommisjonen vil godta et lavere nivå for 

privat deltakelse. 

101. For det tredje vil Kommisjonen vurdere hvilket nivå i finansieringsstrukturen tiltaket er rettet 

mot for å tiltrekke privat investering. Når det gjelder fond i fond, kan evnen til å tiltrekke privat 

finansiering avhenge av mer omfattende bruk av ordninger for beskyttelse mot tapsrisiko. 

Omvendt kan for stor avhengighet av slike ordninger vri utvelgingen av støtteberettigede foretak 

og medføre ineffektive resultater, der private investorer griper inn i forbindelse med 

investeringen i foretakene og i de enkelte transaksjonene.  

102. Ved vurderingen av om tiltakets særlige utforming er hensiktsmessig, kan Kommisjonen ta 

hensyn til betydningen av den resterende risikoen som de utvalgte private investorene påtar seg i 

forbindelse med den offentlige investorens forventede og uventede tap samt fordelingen av den 

forventede avkastningen mellom den offentlige investoren og private investorer. Det kan derfor 

godtas en annen risiko- og avkastningsprofil dersom dette maksimerer andelen private 

investeringer uten å undergrave investeringsbeslutningenes egentlige profittdrevne art. 

103. For det fjerde skal insentivenes nøyaktige art fastsettes gjennom en åpen og ikke-

diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet for utvelging av finansformidlere samt 

fondsforvaltere eller investorer. Av samme grunn bør forvaltere av fond i fond som ledd i sitt 

investeringsmandat rettslig måtte forplikte seg til å fastsette preferansevilkår som kan få 

anvendelse på delfondsnivå, i en konkurransepreget utvelging av støtteberettigede 

finansformidlere, fondsforvaltere eller investorer. 

104. For å bevise at de særlige finansielle vilkårene som ligger til grunn for tiltakets utforming, er 

nødvendige, kan det stilles krav om at medlemsstatene skal dokumentere at alle deltakere i 

prosessen med å velge ut private investorer ønsket vilkår som ikke ville være omfattet av 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, eller at anbudskonkurransen var resultatløs.  

105. For det femte kan finansformidleren eller fondsforvalteren investere sammen med 

medlemsstaten, så lenge vilkårene for en slik medinvestering ikke medfører interessekonflikter. 

Finansformidleren skal ta minst 10 % av den første tapsandelen. Slike medinvesteringer kan 

bidra til å sikre at investeringsbeslutningene samsvarer med de relevante politiske målene. 

Forvalterens evne til å investere med egne midler kan være et av utvelgingskriteriene.  

106. For det sjette skal risikofinansieringstiltak som innebærer bruk av gjeldsinstrumenter, omfatte en 

ordning som sikrer at finansformidleren overfører den fordelen den får av staten, til de endelige 

støttemottakende foretakene, for eksempel i form av lavere renter, lavere krav til 

sikkerhetsstillelse eller en blanding av de to. Finansformidleren kan også overføre fordelen ved å 

investere i foretak som er potensielt lønnsomme i henhold til finansformidlerens interne kriterier 

for kredittvurdering, men som ville vært i en risikoklasse som formidleren ikke ville investert i 

uten risikofinansieringstiltaket. Overføringsmekanismen skal omfatte tilstrekkelige overvåkings-

ordninger og en tilbakebetalingsordning(53) eller en tilsvarende kontraktsordning.   

  

(53) En tilbakebetalingsordning eller tilsvarende kontraktsordning er en ordning der en formidler må gi tilbake en 

fordel som er gitt av staten, og som ikke er overført til den endelige støttemottakeren som påkrevd. 
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107. For å sikre at de finansformidlerne som deltar i risikofinansieringstiltaket, oppfyller de relevante 

målene, skal finansformidlerens investeringsstrategi til slutt bringes i samsvar med tiltakets mål. 

Som ledd i utvelgingsprosessen skal finansformidlerne dokumentere hvordan deres foreslåtte 

investeringsstrategi kan bidra til at målene nås. Medlemsstaten skal videre sikre at formidlernes 

investeringsstrategi til enhver tid samsvarer med avtalte mål, for eksempel via egnede 

overvåkings- og rapporteringsmekanismer og deltakelse av representanter for de offentlige 

investorene i finansformidlernes representasjonsorganer, for eksempel tilsynsorganet eller det 

rådgivende organet. En relevant styringsstruktur skal sikre at vesentlige endringer i 

investeringsstrategien krever forhåndssamtykke fra medlemsstaten. For å unngå tvil kan 

medlemsstaten ikke delta direkte i individuelle beslutninger om investering og avhending. 

108. Medlemsstatene kan anvende en rekke finansielle instrumenter som ledd i risikofinansierings-

tiltaket, for eksempel instrumenter for egenkapitalinvesteringer eller instrumenter for 

investeringer med egenkapitallignende midler, låneinstrumenter eller garantier på asymmetrisk 

grunnlag. I nr. 109–121 angis de elementene som Kommisjonen vil ta hensyn til i sin vurdering 

av disse særlige finansielle instrumentene.  

a) Egenkapitalinvesteringer 

109. Instrumenter for egenkapitalinvesteringer kan ta form av egenkapitalinvesteringer eller 

investeringer med egenkapitallignende midler i et foretak der investoren kjøper (en andel av) 

eierskapet i foretaket.(54)  

110. Egenkapitalinstrumenter kan ha forskjellige asymmetriske trekk som betyr at investorene 

behandles forskjellig, ettersom noen investorer kan delta i større utstrekning i risikoene og 

avkastningen enn andre. For å begrense private investorers risikoer kan tiltaket inneholde 

gevinstbeskyttelse (den offentlige investoren gir avkall på en del av avkastningen) eller 

beskyttelse mot en del av tapet (begrensning av tapet for den private investoren), eller en 

kombinasjon av de to.  

111. Kommisjonen mener at gevinstinsentiver skaper et bedre samsvar mellom offentlige og private 

investorers interesser. Omvendt kan beskyttelse mot tapsrisiko der den offentlige investoren 

eksponeres for risikoen for dårlige resultater, føre til avvikende interesser og dårlige valg fra 

finansformidleres eller investorers side.  

112. Kommisjonen mener at egenkapitalinstrumenter med avkastningstak(55), kjøpsopsjoner(56) og 

asymmetrisk fordeling mellom likviditetstilførsel og avkastning(57) er gode insentiver, særlig i 

situasjoner som kjennetegnes av mindre alvorlig markedssvikt. 

113. Egenkapitalinstrumenter med asymmetrisk tapsdeling som overskrider grensene fastsatt i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, kan være berettiget bare for tiltak som er rettet mot 

alvorlig markedssvikt, for eksempel i høyteknologiske sektorer, eller andre relevante hindringer 

som er konstatert i forhåndsvurderingen, for eksempel tiltak som primært er rettet mot 

oppstartsforetak og SMB-er før deres første kommersielle salg eller på konseptprøvingsstadiet. 

For å hindre omfattende beskyttelse mot tapsrisiko skal det fastsettes et tak for den offentlige 

investorens første tapsandel.  

b) Finansierte gjeldsinstrumenter: lån  

  

(54)  For å unngå tvil og i samsvar med artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak kan høyst 30 % av 

finansformidlerens samlede kapitalinnskudd og tegnet, men ikke innbetalt kapital brukes til likviditetsstyring når 

det gjelder egenkapitalinvesteringer og investeringer med egenkapitallignende midler. 

(55)  Avkastningstak for den offentlige investoren med en bestemt forhåndsdefinert terskelverdi for avkastning: 

Dersom den forhåndsfastsatte avkastningen overskrides, fordeles all avkastning ut over denne utelukkende til de 

private investorene.  

(56)  Kjøpsopsjoner på offentlige aksjer: Private investorer får rett til å benytte en kjøpsopsjon til å kjøpe ut den 

offentlige investoren til en forhåndsavtalt innløsningspris. 

(57)  Asymmetrisk fordeling mellom likviditetstilførsel og avkastning: Offentlige og private investorer tilfører 

likviditet på like vilkår, men en eventuell avkastning deles på en asymmetrisk måte. Private investorer får en 

større andel av det utdelte overskuddet enn de ville motta i forhold til sine respektive andeler, opp til en 

forhåndsdefinert terskelverdi for avkastning. 
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114. Et risikofinansieringstiltak kan omfatte lån til enten finansformidlerne eller de endelige 

støttemottakerne.  

115. Det finnes forskjellige former for finansierte gjeldsinstrumenter, herunder etterstilte lån og lån 

med porteføljerisikodeling. Det kan gis etterstilte lån til finansformidlere for å styrke deres 

kapitalstruktur med sikte på å gi ytterligere finansiering til støtteberettigede foretak. Lån med 

porteføljerisikodeling har som formål å gi lån til finansformidlere som påtar seg å medfinansiere 

en portefølje av nye lån eller leiekontrakter til støtteberettigede foretak opp til en bestemt 

medfinansieringssats kombinert med kredittrisikodeling når det gjelder porteføljen for de enkelte 

lånene (eller leiekontraktene). I begge tilfeller fungerer finansformidleren som medinvestor i de 

støtteberettigede foretakene, men får privilegert behandling sammenlignet med den offentlige 

investoren eller långiveren, ettersom instrumentet reduserer formidlerens egen eksponering for 

kredittrisikoer i forbindelse med den underliggende låneporteføljen. 

116. Generelt gjelder det at dersom den risikobegrensningen som er innebygd i instrumentet, 

medfører at den offentlige investoren eller långiveren med hensyn til den underliggende 

låneporteføljen påtar seg en første tapsandel som overskrider det taket som er fastsatt i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, kan tiltaket bare være berettiget når det gjelder 

tiltak som utelukkende er rettet mot oppstartsforetak og SMB-er før deres første kommersielle 

salg eller på konseptprøvingsstadiet, eller en alvorlig markedssvikt eller en annen relevant 

hindring som tydelig skal konstateres i forhåndsvurderingen. Kommisjonen vil stille seg positivt 

til tiltak som innebærer et uttrykkelig tak for den offentlige investorens første tap, særlig dersom 

taket ikke overstiger 35 %.  

117. Låneinstrumenter med porteføljerisikodeling bør sikre en betydelig medinvestering fra den 

utvalgte finansformidleren. Dette antas å være tilfelle dersom medinvesteringssatsen utgjør 

minst 30 % av verdien av den underliggende låneporteføljen. 

c) Ikke-finansierte gjeldsinstrumenter: Garantier  

118. Et risikofinansieringstiltak kan omfatte garantier eller motgarantier til finansformidlerne eller 

garantier til de endelige støttemottakerne eller en kombinasjon av de to. Støtteberettigede 

transaksjoner som er omfattet av garantien, skal være nylig gjennomførte støtteberettigede 

lånetransaksjoner med risikofinansiering, herunder leieinstrumenter samt instrumenter for 

investering med egenkapitallignende midler, men ikke egenkapitalinstrumenter. 

119. Garantier bør stilles på grunnlag av porteføljen. Finansformidlere kan velge de transaksjonene 

de ønsker å ta med i porteføljen som er omfattet av garantien, forutsatt at disse transaksjonene 

oppfyller kriteriene for støtteberettigelse definert i forbindelse med risikofinansieringstiltaket. 

Garantier bør stilles til en sats som sikrer en egnet deling av risiko og gevinst med 

finansformidlerne. Særlig kan garantisatsen i behørig begrunnede tilfeller og med forbehold for 

resultatene av forhåndsvurderingen overskride den høyeste satsen fastsatt i artikkel 21 i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, men skal høyst være 90 %. Dette kan være tilfelle 

for garantier for lån eller investeringer med egenkapitallignende midler i oppstartsforetak eller i 

SMB-er før deres første kommersielle salg eller på konseptprøvingsstadiet. 

120. Når det gjelder garantier med et tak, bør den høyeste satsen i prinsippet bare dekke forventede 

tap. Dersom den høyeste satsen også dekker uventede tap, bør det beregnes en pris for dette 

tapet som gjenspeiler den ytterligere risikodekningen. Garantisatsen bør generelt ikke overstige 

35 %. Det kan i behørig begrunnede tilfeller stilles garantier uten et tak (garantier med en 

garantisats, men uten høyeste sats), og prisen på disse skal gjenspeile den ytterligere 

risikodekningen garantien gir. 

121. Garantiens varighet bør være tidsbegrenset, normalt høyst ti år, uten at dette berører løpetiden 

for individuelle gjeldsinstrumenter som er omfattet av garantien, og som kan være lengre. 

Garantien skal reduseres dersom finansformidleren ikke investerer et bestemt minstebeløp i 
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porteføljen i en bestemt periode. Det skal kreves garantiprovisjon for beløp som ikke anvendes. 

Det kan brukes ordninger med garantiprovisjoner, utløsende hendelser eller milepæler for å 

oppmuntre formidlerne til å oppnå de avtalte mengdene. 

3.2.3.3. Vilkår for å fastslå skatteinsentivenes hensiktsmessighet 

122. Som påpekt i avsnitt 3.2.2.2 bokstav d) får forordningen om alminnelige gruppeunntak 

anvendelse bare på skatteinsentiver som er rettet mot investorer som er fysiske personer. Tiltak 

som omfatter skatteinsentiver som skal oppmuntre foretaksinvestorer til å gi finansiering til 

støtteberettigede foretak, enten direkte eller indirekte gjennom kjøp av aksjer i et særlig fond 

eller andre typer investeringsenheter som investerer i slike foretak, skal derfor meldes til 

Kommisjonen. 

123. Generelt gjelder det at når medlemsstatene vil innføre avgiftsmessige støttetiltak, skal de være 

begrunnet i en markedssvikt eller en annen relevant hindring som er konstatert i 

forhåndsvurderingen, og instrumentet skal derfor være rettet mot en klart definert kategori av 

støtteberettigede foretak.  

124. Skatteinsentiver for foretaksinvestorer kan gis i form av inntektsskattelettelser og/eller lettelser 

for kapitalgevinst- og utbytteskatt, herunder skattekreditt og -utsettelse. I praksis har 

Kommisjonen generelt vurdert inntektsskattelettelser som inneholder bestemte grenser med 

hensyn til den prosentdelen av det investerte beløpet som investoren kan oppnå skattelettelse for, 

samt det beløpet som investoren kan kreve skattefradrag for, som hensiktsmessige. Videre kan 

kapitalgevinstskatten ved salg av aksjer utsettes dersom den gjeninvesteres i støtteberettigede 

investeringer innen en bestemt frist, mens tap fra salget av slike aksjer kan trekkes fra 

overskuddet av andre aksjer som er gjenstand for samme skatt. 

125. Generelt anser Kommisjonen at skatteinsentiver for foretaksinvestorer som hensiktsmessige 

dersom medlemsstaten kan dokumentere at valget av de støtteberettigede foretakene er basert på 

et sett velstrukturerte investeringskrav som er offentliggjort på behørig måte, og med kriterier 

for de støtteberettigede foretakene som er gjenstand for en markedssvikt eller en annen relevant 

hindring.  

126. Med forbehold for muligheten for å forlenge et tiltak skal skatteordningene ha en varighet på 

høyst ti år. Dersom medlemsstaten foreslår å forlenge et tiltak til en samlet varighet på over ti år 

(eventuelle tidligere støtteordninger medregnet), skal den foreta en ny forhåndsvurdering 

sammen med en evaluering av ordningens effektivitet i hele gjennomføringsperioden.  

127. Kommisjonen vil i sin analyse ta hensyn til særtrekkene ved det relevante nasjonale 

skattesystemet og de skatteinsentivene som allerede finnes i medlemsstaten, samt samspillet 

mellom disse insentivene.  

128. Skattefordelen skal være åpen for alle investorer som oppfyller de gjeldende kriteriene, uten 

forskjellsbehandling på grunn av etableringssted. Medlemsstatene bør derfor sikre en 

tilstrekkelig offentliggjøring av opplysninger om tiltakets virkeområde og tekniske parametrer. 

Dette bør omfatte relevante øvre grenser og tak for den høyeste fordelen som den enkelte 

investoren kan oppnå ved tiltaket, samt det høyeste beløpet som kan investeres i de enkelte 

støtteberettigede foretakene. 

3.2.3.4. Vilkår for tiltak som støtter alternative handelsplasser  

129. Når det gjelder tiltak som støtter alternative handelsplasser ut over de grensene som er fastsatt i 

forordningen om alminnelige gruppeunntak, skal operatøren av handelsplassen framlegge en 

forretningsplan som viser at den støttede handelsplassen kan bli selvfinansierende i løpet av ti 

år. Videre skal meldingen inneholde troverdige kontrafaktiske scenarioer der det foretas en 

sammenligning av de situasjonene som foretakene som gjennomfører transaksjoner, ville kunne 

oppleve dersom handelsplassen ikke fantes, med hensyn til tilgang til den nødvendige 

finansieringen.  
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130. Kommisjonen vil stille seg positivt til alternative handelsplasser som er opprettet av og er aktive 

i flere medlemsstater, ettersom de kan være særlig effektive og attraktive for private investorer, 

særlig for institusjonelle investorer.  

131. Når det gjelder eksisterende handelsplasser, skal handelsplassens foreslåtte forretningsstrategi 

vise at den aktuelle handelsplassen som følge av den vedvarende mangelen på noteringer og 

dermed manglende likviditet bør støttes på kort sikt, selv om den er lønnsom på lang sikt. 

Kommisjonen vil stille seg positivt til støtte til etablering av en alternativ handelsplass i 

medlemsstater der det ikke finnes slike handelsplasser. Dersom den alternative handelsplassen 

som skal støttes, er en underordnet handelsplass eller et datterselskap av en eksisterende børs, vil 

Kommisjonen legge særlig vekt på vurderingen av det udekkede behovet for finansiering som en 

slik underordnet handelsplass ville ha. 

3.2.4. Støttens forholdsmessighet  

132. Statsstøtten skal stå i forhold til markedssvikten eller den andre relevante hindringen den skal 

bøte på for å nå de relevante politiske målene. Den skal utformes på en kostnadseffektiv måte i 

samsvar med prinsippene om sunn økonomistyring. For at støttetiltak for risikofinansiering skal 

kunne anses som forholdsmessige, skal støtten derfor begrenses til det minstebeløpet som er 

strengt nødvendig for å tiltrekke finansiering fra markedet for å bøte på markedssvikten eller den 

andre relevante hindringen uten å skape utilbørlige fordeler.  

133. Generelt anses risikofinansieringsstøtte til de endelige støttemottakerne som forholdsmessig 

dersom risikofinansieringsinvesteringen per støtteberettiget mottaker ikke overskrider taket 

fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak og oppfyller vilkårene i dette 

avsnittet. Når det gjelder risikofinansieringstiltak der risikofinansieringsinvesteringen per 

støtteberettiget mottaker overskrider taket fastsatt i forordningen om alminnelige gruppeunntak, 

skal den høyeste risikofinansieringsinvesteringen per støttemottaker dessuten stå i forhold til 

størrelsen på det udekkede finansieringsbehovet som er kvantifisert i forhåndsvurderingen (se 

nr. 64).  

134. På investornivå skal støtten begrenses til det som er strengt nødvendig for å tiltrekke privat 

kapital for å oppnå en minste mobilisering av private midler og bøte på markedssvikten eller den 

andre relevante hindringen. 

3.2.4.1. Vilkår for finansielle instrumenter  

135. Finansformidlere skal velge ut de støtteberettigede endelige mottakerne på grunnlag av en 

kommersielt forsvarlig investeringsstrategi (se nr. 70) og en bærekraftig forretningsplan som 

berettiger omfanget av den risikofinansieringen som skal stilles til rådighet. Disse elementene er 

en ytterligere garanti for å sikre at støtten er nødvendig og forholdsmessig. 

136. Tiltaket skal sikre en balanse mellom de gunstige vilkårene som tilbys av et finansielt 

instrument, med sikte på å maksimere mobiliseringen av private midler og samtidig håndtere 

den konstaterte markedssvikten eller den andre relevante hindringen samt ha fokus på behovet 

for at instrumentet gir en tilstrekkelig finansiell avkastning til å være bærekraftig.  

137. Insentivenes nøyaktige art og verdi skal fastsettes gjennom en åpen og ikke-diskriminerende 

utvelgingsprosess med innsynsmulighet, der finansformidlere samt fondsforvalter eller 

investorer innbys til å framlegge konkurrerende anbud.  

Rimelig avkastning 

138. Kommisjonen mener at det finansielle instrumentet kan anses som forholdsmessig og gjenspeile 

en rimelig avkastning dersom det er basert på asymmetriske risikojusterte avkastninger eller 

asymmetrisk tapsdeling som er fastsatt gjennom en slik prosess. Dersom fondsforvalterne velges 

gjennom en åpen og ikke-diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet der søkerne 

skal framlegge investorgrunnlaget som ledd i utvelgingsprosessen, anses de private investorene 

for å være behørig utvalgt.  
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139. Dersom et offentlig fond investerer sammen med private investorer som deltar på grunnlag av 

hver enkelt transaksjon, bør de sistnevnte velges gjennom en særlig konkurransebasert prosess 

for hver enkelt transaksjon, noe som er den foretrukne metoden for å fastsette en rimelig 

avkastning.  

140. Dersom private investorer ikke velges gjennom en hensiktsmessig utvelgingsprosess (for 

eksempel fordi utvelgingsprosessen har vist seg å være ineffektiv eller resultatløs), skal en 

uavhengig ekspert fastsette en rimelig avkastning for å unngå overkompensering av investorer 

på grunnlag av en undersøkelse av markedets referanseverdier og risikoer samt en allment 

akseptert standardmetode, for eksempel metoden for beregning av diskontert kontantstrøm. Den 

uavhengige eksperten skal på dette grunnlaget beregne den minste rimelige avkastningen og 

legge til en egnet margin som gjenspeiler risikoene.  

141. I de situasjonene som er beskrevet i nr. 140, skal det foreligge hensiktsmessige regler for 

utpeking av den uavhengige eksperten. Eksperten skal som et minstekrav ha godkjenning til å gi 

slik rådgivning, være registrert i de relevante faglige organisasjonene, oppfylle de etiske og 

faglige reglene som disse organisasjonene har fastsatt, være uavhengig og ha ansvar for 

rådgivningen som gis. Uavhengige eksperter skal i prinsippet velges via en åpen og ikke-

diskriminerende utvelgingsprosess med innsynsmulighet. Den samme uavhengige ekspertens 

tjenester kan ikke brukes to ganger av den samme støttetildelende myndigheten innenfor en 

periode på tre år for å fastsette en rimelig avkastning i forbindelse med støttetiltak for 

risikofinansiering. 

142. I lys av det ovenstående kan tiltaket være utformet slik at det omfatter forskjellige offentlige og 

private investeringer med asymmetrisk gevinstdeling eller asymmetrisk valg av tidspunkt, 

forutsatt at den forventede risikojusterte avkastningen for de private investorene er begrenset til 

en rimelig avkastning.  

Utvelging av og vederlag til finansformidlere eller deres forvaltere 

143. Kommisjonen mener generelt at en tilpasning mellom de økonomiske interessene til 

medlemsstatene og finansformidlerne eller deres forvaltere, etter hva som er relevant, kan bidra 

til å redusere statsstøtten. Interessene skal tilpasses både når det gjelder oppnåelsen av de 

særlige politiske målene og de økonomiske resultatene av den offentlige investeringen i 

instrumentet.  

144. Finansformidleren eller fondsforvalteren kan investere sammen med medlemsstatene, så lenge 

vilkårene for en slik medinvestering ikke medfører interessekonflikter. Slike medinvesteringer 

kan oppmuntre forvalteren til å tilpasse sine investeringsbeslutninger til de fastsatte politiske 

målene. Fondsforvalterens evne til å investere med egne midler kan være et av 

utvelgingskriteriene. 

145. Finansformidlernes eller fondsforvalternes vederlag skal, avhengig av typen risikofinansierings-

tiltak, omfatte et årlig forvaltningsgebyr samt resultatbaserte insentiver, for eksempel 

resultatavhengig vederlag.  

146. Den resultatavhengige delen av vederlaget skal være betydelig og utformet slik at den belønner 

både det økonomiske resultatet og at de forhåndsfastsatte særlige politiske målene nås. Det skal 

være en balanse mellom politikkrelaterte insentiver og de insentivene til økonomiske resultater 

som kreves for å sikre en effektiv utvelging av støtteberettigede foretak det skal investeres i.  

I tillegg vil Kommisjonen ta hensyn til eventuelle sanksjoner som er fastsatt i finansierings-

avtalen mellom medlemsstaten og finansformidleren, og som gjelder dersom de fastsatte 

politiske målene ikke nås. 

147. Nivået på det resultatavhengige vederlaget bør fastsettes i lys av relevant markedspraksis. 

Forvalterne skal ikke bare få vederlag for vellykket plassering (utbetaling) og omfanget av tilført 

privatkapital, men også for vellykket avkastning på investeringer, for eksempel inntekter og 

kapitalinntekter over en bestemt minste avkastning eller terskelverdi for avkastning.  
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148. De samlede forvaltningsgebyrene skal ikke overskride nødvendige drifts- og forvaltnings-

kostnader for gjennomføring av det aktuelle finansielle instrumentet pluss en rimelig fortjeneste 

i tråd med markedspraksis. Gebyrene skal ikke omfatte investeringskostnader.  

149. Ettersom finansformidlere eller eventuelt deres forvaltere skal velges i en åpen og ikke-

diskriminerende framgangsmåte med innsynsmulighet, kan den overordnede gebyrstrukturen 

evalueres som ledd i resultatet av den aktuelle utvelgingsprosessen, og det høyeste vederlaget 

kan fastsettes på grunnlag av denne utvelgingen.  

150. Når en bemyndiget enhet utpekes direkte, mener Kommisjonen at det årlige forvaltningsgebyret 

alltid bør gjenspeile sammenlignbar markedspraksis og i prinsippet ikke overstige 3 % av den 

kapitalen som skal tilføres enheten, eksklusive de resultatbaserte insentivene.  

3.2.4.2. Vilkår for skatteinsentiver 

151. De samlede investeringene for de enkelte støttemottakende foretakene skal ikke overstige det 

høyeste beløpet som er fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak, med 

mindre et høyere beløp kan begrunnes ut fra den markedssvikten som er konstatert i 

forhåndsvurderingen, og et skatteinstrument er det mest hensiktsmessige redskapet  

(se avsnitt 3.2.3.3).  

152. Uansett hvilken form for skattelettelse det er snakk om, skal de berettigede aksjene være 

nyutstedte ordinære aksjer med full risiko utstedt av et støtteberettiget foretak som definert i 

forhåndsvurderingen, og de skal innehas i minst tre år. Bare investorer som er uavhengige av det 

foretaket det investeres i, kan ha tilgang til skattelettelsen.  

153. Når det gjelder inntektsskattelettelser, kan investorer som finansierer støtteberettigede foretak, 

gis lettelser på opp til en rimelig prosentdel av det investerte beløpet, forutsatt at investorens 

høyeste inntektsskatteplikt som er fastsatt før skattetiltaket, ikke overskrides. Kommisjonen 

mener at det er rimelig å begrense skattelettelsen til 30 % av det investerte beløpet. Tap som 

oppstår ved salg av aksjene, kan motregnes i inntektsskatten. 

154. Når det gjelder skattelettelser på utbytte, kan ethvert utbytte som er mottatt i forbindelse med 

kvalifiserende aksjer, i sin helhet fritas for inntektsskatt.  

155. Tilsvarende kan, når det gjelder skattelettelser i forbindelse med kapitalgevinster, ethvert 

overskudd av salget av kvalifiserende aksjer i sin helhet fritas fra skatt på kapitalgevinst. Videre 

kan skatt på kapitalgevinst ved avhending av kvalifiserende aksjer utsettes dersom det 

gjeninvesteres i nye kvalifiserende aksjer innen ett år.  

3.2.4.3. Vilkår for alternative handelsplasser 

156. For å sikre en korrekt analyse av forholdsmessigheten av støtten til operatøren av en alternativ 

handelsplass kan det gis statsstøtte for å dekke høyst 50 % av investeringskostnadene for 

etablering av en slik handelsplass. 

157. Når det gjelder skatteinsentiver til foretaksinvestorer, vil Kommisjonen vurdere tiltakets 

forholdsmessighet opp mot de vilkårene for skatteinsentiver som er fastsatt i avsnitt 3.2.4.2. 

3.2.4.4. Kumulering 

158. Risikofinansieringsstøtte kan kumuleres med ethvert annet statsstøttetiltak med identifiserbare 

støtteberettigede kostnader.  

159. Risikofinansieringsstøtte kan kumuleres med andre statsstøttetiltak uten identifiserbare 

støtteberettigede kostnader eller med bagatellmessig støtte opp til den øvre relevante samlede 

finansieringsgrensen som er fastsatt for de særlige omstendighetene for hvert enkelt tilfelle i en 

gruppeunntaksforordning eller en beslutning truffet av Kommisjonen.  
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160. Unionsfinansiering som forvaltes sentralt av Unionens institusjoner, byråer, fellesforetak eller 

andre organer som verken direkte eller indirekte kontrolleres av medlemsstatene, utgjør ikke 

statsstøtte. Dersom slik unionsfinansiering kombineres med statsstøtte, skal det samlede 

offentlige støttebeløpet som tildeles i forbindelse med den samme investeringen, ikke overstige 

den mest gunstige finansieringssatsen som er fastsatt i de gjeldende reglene i unionsretten. 

3.2.5. Unngåelse av utilbørlige negative virkninger av risikofinansieringsstøtte på konkurranse og 

samhandel 

161. For at støtten skal være forenlig med det indre marked, skal de negative virkningene av 

støttetiltaket i form av konkurransevridning og påvirkning av samhandelen mellom 

medlemsstatene være begrenset og ikke oppveie støttens positive virkninger i et omfang som 

strider mot felles interesser. 

3.2.5.1. Positive virkninger som det skal tas hensyn til 

162. Som beskrevet i avsnitt 1 spiller oppstartsforetak og SMB-er fortsatt en avgjørende rolle for 

medlemsstatenes økonomier, både når det gjelder å skape arbeidsplasser og stimulere 

økonomisk dynamikk og vekst. SMB-er sysselsetter ca. 100 millioner mennesker i Unionen og 

står for mer enn halvparten av Unionens BNP. De er også avgjørende for Unionens 

konkurranseevne og velstand, dens økonomiske og teknologiske suverenitet og dens 

motstandsevne mot eksterne sjokk. SMB-ene har imidlertid behov for finansiering for å kunne 

oppfylle sin rolle og gi disse positive virkningene. Derfor er et effektivt marked for 

risikofinansiering til SMB-er avgjørende for at gründerselskaper skal kunne få tilgang til 

nødvendig finansiering i alle faser av sin utvikling. Dersom det er en markedssvikt eller en 

annen relevant hindring for at en slik finansiering kan fungere effektivt, kan det være behov for 

risikofinansieringsstøtte for å forbedre tilførselen av risikofinansiering til bærekraftige SMB-er 

fra deres tidlige utvikling og fram til vekstfasen (og under enkelte omstendigheter til små 

selskaper med middels markedsverdi og innovative selskaper med middels markedsverdi) for å 

kunne utvikle et konkurransepreget marked for risikofinansiering på lengre sikt. 

Risikofinansieringsstøttens viktigste positive virkning er derfor å forbedre de berørte foretakenes 

tilgang til finansiering. 

163. Ved vurderingen av de positive virkningene av risikofinansieringsstøtten, som skal veies opp 

mot dens negative virkninger på konkurransen og samhandelen, kan Kommisjonen dessuten 

eventuelt ta hensyn til den omstendigheten at støtten i tillegg til å bidra til tilførselen av 

risikofinansiering, gir andre positive virkninger. Dette kan være tilfelle dersom det fastslås at 

risikofinansieringsinvesteringen i tillegg til å sette foretak i stand til å vokse eller utvikle ny 

virksomhet og skape økonomisk vekst, bidrar vesentlig til særlig den digitale omstillingen eller 

omstillingen til miljømessig bærekraftig virksomhet, herunder CO2-fattig, klimanøytral eller 

klimarobust virksomhet, til robuste verdikjeder eller til utvikling av støtteområder. Ved 

vurderingen av de positive virkningene som det skal tas hensyn til, vil Kommisjonen der det er 

relevant vie særlig oppmerksomhet til kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske 

aktiviteter angitt i artikkel 3 i forordning (EU) 2020/852, herunder prinsippet om «ikke å gjøre 

betydelig skade», eller andre sammenlignbare metoder.(58)  

164. For at Kommisjonen skal kunne foreta en vurdering av støttens forventede positive virkninger 

med hensyn til utvikling av den aktuelle virksomheten, bør medlemsstaten fastsette et tydelig og 

spesifikt mål (eller en rekke mål) for å bøte på markedssvikten eller den andre relevante 

hindringen som er konstatert i forhåndsvurderingen. Tiltakets størrelse og varighet skal være 

tilstrekkelig for disse målene. Dessuten skal medlemsstaten også definere relevante 

resultatindikatorer på grunnlag av resultatene av forhåndsvurderingen, slik at Kommisjonen kan 

måle støttens forventede virkninger i forhold til de fastsatte målene. Resultatindikatorene kan 

omfatte opplysninger om  

  

(58) Når det gjelder tiltak som er identiske med tiltak i planer for gjenoppretting og robusthet som Rådet har godkjent, 

anses dette vilkåret som oppfylt, ettersom det allerede er kontrollert at de er forenlige med prinsippet om «ikke å 

gjøre betydelig skade». 
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a) de investeringene som kreves eller forventes fra privat sektor,  

b) forventet antall endelige støttemottakere det skal investeres i, herunder antall 

oppstartsforetak og nye SMB-er, 

c) anslått antall nye foretak som skal opprettes under gjennomføringen av risikofinansierings-

tiltaket og som følge av risikofinansieringsinvesteringene, 

d) antall nye arbeidsplasser som skal skapes i de endelige støttemottakende foretakene i 

tidsrommet fra den innledende risikofinansieringsinvesteringen i forbindelse med 

risikofinansieringstiltaket og til avviklingen, 

e) eventuelt den delen av investeringene som skal foretas i samsvar med markeds-

investortesten, 

f) milepæler og frister for investeringer av enkelte forhåndsfastsatte beløp eller prosentdeler av 

budsjettet,  

g) forventet inntekt eller avkastning av investeringene,  

h) eventuelle patentsøknader fra de endelige støttemottakerne under gjennomføringen av 

risikofinansieringstiltaket, 

i) eventuell styrking av robustheten i kritiske forsyningskjeder (f.eks. innenfor helse, 

elektronikk, luft- og romfart, doble bruksområder og forsvar) og fremming av teknologisk 

utvikling.  

165. De indikatorene som er nevnt i nr. 164, er relevante for å vise at risikofinansieringsstøttens 

positive virkninger forventes å være i samsvar med de målene som er fastsatt. Indikatorene gjør 

det særlig mulig å vurdere tiltakets effektivitet og gyldigheten av de investeringsstrategiene som 

finansformidleren har utarbeidet i forbindelse med utvelgingsprosessen.  

166. Dersom et risikofinansieringstiltak helt eller delvis brukes til å støtte foretak som nylig er 

anerkjent/premiert for innovasjonsevne i samsvar med kriteriene for CASSINI-tiltak eller av 

EIC har fått tildelt kvalitetsmerket «Seal of Excellence», til å investere sammen med EIC-fondet 

eller til å foreta oppfølgingsinvesteringer i forbindelse med Accelerator-programmet(59), kan 

Kommisjonen godta at medlemsstaten bruker de samme sentrale ytelsesindikatorene som 

henholdsvis CASSINI eller EIC.  

3.2.5.2. Negative virkninger som det skal tas hensyn til 

167. Statsstøttetiltaket skal være utformet på en slik måte at det begrenser vridning av konkurransen 

og samhandel på det indre marked. Når det gjelder risikofinansieringstiltak, skal de eventuelle 

negative virkningene vurderes på alle nivåer der det kan forekomme støtte: investorene, 

finansformidlerne og deres forvaltere og de endelige støttemottakerne.  

168. For å gjøre det mulig for Kommisjonen å vurdere de sannsynlige negative virkningene av 

tiltaket på konkurranse og samhandel kan medlemsstaten framlegge enhver undersøkelse eller 

annen relevant tilgjengelig dokumentasjon, herunder etterfølgende evalueringer foretatt for 

lignende ordninger med hensyn til støtteberettigede foretak, finansieringsstrukturer, parametrer 

og geografiske områder.  

169. På markedet for tilførsel av risikofinansiering kan statsstøtte føre til at private investorer 

fortrenges. Dette kan redusere private investorers insentiver til å finansiere støtteberettigede 

foretak og oppmuntre dem til å vente til staten gir støtte til slike investeringer. Denne risikoen 

stiger jo høyere den samlede finansieringen som gis til de endelige støttemottakerne er, jo større 

de støttemottakende foretakene er, og jo mer avansert foretakenes utviklingsnivå er, ettersom 

  

(59)  I samsvar med artikkel 48 i forordning (EU) 2021/695 (se fotnote 26). 
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tilgangen til privat finansiering gradvis blir lettere under disse omstendighetene. Videre bør 

statsstøtte ikke erstatte den normale forretningsrisikoen ved investeringer som investorene ville 

ha foretatt selv uten statsstøtte. I den utstrekning markedssvikten eller den andre relevante 

hindringen er korrekt definert, er det imidlertid mindre sannsynlig at risikofinansieringstiltaket 

vil føre til en slik fortrengning.  

170. Støtte til finansformidlere kan ha vridende virkninger ved at den styrker eller opprettholder en 

formidlers markedsstilling, for eksempel i markedet i en bestemt region. Selv om støtten ikke 

styrker finansformidlerens markedsstilling direkte, kan den gjøre det indirekte ved at den får 

eksisterende konkurrenter til å avstå fra å utvide sin virksomhet eller til å gå ut av markedet, 

eller ved at den motvirker at nye konkurrenter trer inn i markedet. 

171. Risikofinansieringstiltak skal være rettet mot vekstorienterte foretak som ikke kan tiltrekke 

tilstrekkelig finansiering fra private midler, men som kan bli lønnsomme med statlig 

risikofinansieringsstøtte. Dersom et tiltak omfatter opprettelse av et offentlig fond, men fondets 

investeringsstrategi ikke tilstrekkelig tydelig viser de utvalgte støtteberettigede foretakenes 

potensielle lønnsomhet, vil tiltaket imidlertid sannsynligvis ikke oppfylle kravene i 

avveiningstesten (se avsnitt 3.2.5.3), ettersom risikofinansieringsinvesteringen i et slikt tilfelle 

vil kunne fungere som et tilskudd.  

172. Vilkårene for forvaltning på kommersielt grunnlag og profittorientert beslutningstaking, som er 

fastsatt i artikkel 21 i forordningen om alminnelige gruppeunntak, er viktige for å sikre at de 

endelige støttemottakende foretakene velges ut fra en forretningsmessig begrunnelse. 

Kommisjonen vil derfor ta hensyn til disse vilkårene når den vurderer risikofinansieringstiltak i 

henhold til disse retningslinjene, herunder dersom tiltaket omfatter offentlige finansformidlere. 

173. Små investeringsfond med et begrenset, regionalt fokus og utilstrekkelige forvaltningsordninger 

vil bli analysert med sikte på å unngå risikoen for å opprettholde ineffektive markedsstrukturer. 

Regionale risikofinansieringsordninger vil kanskje ikke alltid ha tilstrekkelig størrelse og 

rekkevidde som følge av manglende diversifisering knyttet til at antallet støtteberettigede foretak 

som kan fungere som investeringsmål, kan være for lavt, noe som kan redusere slike midlers 

effektivitet og føre til at det blir gitt støtte til mindre lønnsomme selskaper. I slike tilfeller kan 

investeringer potensielt vri konkurransen og skape utilbørlige fordeler for enkelte foretak.  

174. Når det gjelder endelige støttemottakere, kan tiltaket ha vridende virkninger på de 

produktmarkedene der de berørte foretakene konkurrerer. Tiltaket kan for eksempel vri 

konkurransen dersom det er rettet mot selskaper i sektorer som ikke gir forventede resultater. En 

vesentlig kapasitetsøkning som følge av statsstøtte på et underpresterende marked kan særlig gi 

utilbørlig konkurransevridning, ettersom etablering eller opprettholdelse av overkapasitet kan 

føre til redusert fortjeneste og færre investeringer fra konkurrentenes side og eventuelt til at de 

tvinges ut av markedet. Det kan også hindre at nye selskaper trer inn i markedet. Dette fører til 

ineffektive markedsstrukturer, som på lang sikt også skader forbrukerne. Dersom markedet i 

målsektorene er i vekst, er det vanligvis mindre grunn til å frykte at støtten vil påvirke 

dynamiske insentiver negativt eller skape urimelige hindringer for avvikling eller inntreden. 

Kommisjonen mener at risikoen for slik vridning er betydelig når risikofinansieringstiltaket er 

sektorspesifikt eller prioriterer enkelte sektorer framfor andre. I slike tilfeller vil Kommisjonen 

undersøke produksjonskapasiteten i den aktuelle sektoren i lys av den potensielle etterspørselen. 

For å gjøre det mulig for Kommisjonen å foreta en slik vurdering skal medlemsstatene i sin 

melding angi om risikofinansieringstiltaket er sektorspesifikt eller prioriterer enkelte sektorer 

framfor andre. 

175. Kommisjonen vil også vurdere eventuelle negative utflaggingsvirkninger, ettersom de kan 

påvirke konkurransen og samhandelen mellom medlemsstatene. Kommisjonen vil i denne 

forbindelse undersøke om regionale fond eventuelt kan oppmuntre til utflagging innenfor det 

indre marked. Dersom finansformidlerens virksomhet er rettet mot en region som ikke mottar 

støtte, og som grenser til støttemottakende regioner, eller mot en region med høyere regional 
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støtteintensitet enn målregionen, er risikoen for en slik vridning mer uttalt. Et regionalt 

risikofinansieringstiltak som er rettet bare mot bestemte sektorer, kan også ha negative 

virkninger i form av utflagging.  

176. Endelig kan Kommisjonen som ledd i vurderingen av negative virkninger på konkurranse og 

samhandel eventuelt ta hensyn til negative eksterne virkninger av den støttede virksomheten, når 

slike eksterne virkninger endrer konkurransen og samhandelen mellom medlemsstatene i et 

omfang som strider mot felles interesser ved å skape eller forverre ineffektivitet på markedet(60). 

3.2.5.3. Avveining mellom støttens positive og negative virkninger 

177. Som et siste trinn i sin analyse vil Kommisjonen veie de konstaterte negative virkningene av 

støttetiltaket i form av konkurransevridning og påvirkning av samhandelen mellom 

medlemsstatene opp mot støttens positive virkninger og konkludere at støttetiltaket er forenlig 

med det indre marked bare dersom de positive virkningene oppveier de negative virkningene.  

178. Ved den samlede vurderingen kan det videre for enkelte kategorier av støtteordninger stilles 

krav om evaluering i ettertid som beskrevet i avsnitt 4. I slike tilfeller kan Kommisjonen 

begrense ordningenes varighet med mulighet for å forlenge dem i en senere melding. 

3.2.6. Innsyn 

179. Som en ytterligere sikkerhet mot utilbørlig konkurransevridning skal medlemsstatene, 

Kommisjonen, markedsdeltakerne og allmennheten ha enkel tilgang til alle relevante rettsakter 

og til relevante opplysninger om støtten som gis innenfor rammene av disse rettsaktene. 

180. Medlemsstatene skal offentliggjøre følgende opplysninger på Kommisjonens innsynsmodul for 

statsstøtte(61) eller på et nettsted med komplett informasjon om statsstøtte, på nasjonalt eller 

regionalt plan: 

a) Den fullstendige teksten til beslutningen om bevilgning av individuell støtte eller til den 

godkjente støtteordningen og dens gjennomføringsbestemmelser, eller en lenke til den. 

b) Opplysninger om alle enkelttildelinger av støtte som overstiger 100 000 euro, som angitt i 

vedlegget til disse retningslinjene. 

181. Medlemsstatene skal organisere sine nettsteder med komplett informasjon om statsstøtte som 

nevnt i nr. 180 på en slik måte at opplysningene er lett tilgjengelige. Opplysningene skal 

offentliggjøres i et allment tilgjengelig regnearkformat som gjør det mulig å søke etter, hente ut, 

laste ned og enkelt offentliggjøre data på internett, for eksempel i CSV- eller XML-format. 

Allmennheten skal ha tilgang til nettstedet uten begrensninger, herunder forhåndsregistrering av 

brukere. 

182. Når det gjelder ordninger i form av skatteinsentiver, vil vilkårene i nr. 180 bokstav b) bli ansett 

som oppfylt dersom medlemsstatene offentliggjør de påkrevde opplysningene om individuelle 

støttebeløp i følgende intervaller (i millioner euro):  

0,1–0,5.  

0,5–1. 

1–2. 

2–5. 

5–10. 

10–30.  

30–60.  

  

(60)  Dette kan også være tilfelle dersom støtten vrir bruken av økonomiske instrumenter som er innført for å 

internalisere slike negative eksterne virkninger (for eksempel ved å påvirke prissignaler fra Unionens 

utslippshandelssystem eller et lignende instrument). 

(61) «State Aid Transparency Public Search» finnes på følgende nettsted: https://webgate.ec.europa.eu/competition/ 

transparency/public?lang=en. 

https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en
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60–100. 

100–250.  

250 og høyere. 

183. Opplysningene i nr. 180 bokstav b) skal offentliggjøres senest seks måneder etter datoen for 

tildeling av støtten eller, når det gjelder støtte i form av skatteinsentiver, senest ett år etter 

utløpet av fristen for innlevering av skattemeldingen(62). Når det gjelder støtte som er ulovlig, 

men som senere anses som forenlig, skal medlemsstatene offentliggjøre opplysningene senest 

seks måneder etter datoen for Kommisjonens beslutning om at støtten erklæres forenlig. For å 

gjøre det mulig å håndheve statsstøttereglene i henhold til traktaten skal opplysningene være 

tilgjengelige i minst ti år regnet fra den datoen støtten tildeles. 

184. Kommisjonen vil på nettstedet sitt offentliggjøre lenken til de nettstedene for statsstøtte som er 

nevnt i nr. 180. 

4. EVALUERING 

185. Som et ytterligere tiltak for å sikre at vridningen av konkurranse og samhandel begrenses, kan 

Kommisjonen kreve at visse støtteordninger blir gjenstand for en evaluering i ettertid. Det vil 

kreves evalueringer av støtteordninger der den mulige vridningen av konkurranse og samhandel 

er særlig stor, det vil si støtteordninger som kan begrense eller vri konkurranse i betydelig grad 

dersom gjennomføringen ikke gjennomgås til rett tid.  

186. Det kan være nødvendig å foreta en evaluering av følgende støtteordninger i ettertid: 

a) Ordninger med et stort støttebudsjett. 

b) Ordninger med et regionalt fokus. 

c) Ordninger med et smalt sektorspesifikt fokus. 

d) Ordninger som er endret, og der endringen påvirker kriteriene for støtteberettigelse, 

investeringsbeløpet eller de finansielle parametrene. 

e) Ordninger som inneholder nye kjennetegn. 

f) Ordninger der Kommisjonen i lys av ordningens potensielle negative virkninger for 

konkurranse og samhandel anmoder om det.  

187. I alle tilfeller vil det kreves en evaluering i ettertid av ordninger med et statsstøttebudsjett eller 

utgiftsregnskap på mer enn 150 millioner euro i et bestemt år eller 750 millioner euro over hele 

deres samlede varighet, det vil si den samlede varigheten av ordningen og eventuelle tidligere 

ordninger som omfatter et lignende mål og geografisk område, regnet fra 1. januar 2022. I og 

med evalueringens mål og for å unngå å legge en uforholdsmessig stor byrde på medlemsstatene 

vil evalueringer i ettertid bare kreves for støtteordninger med en samlet varighet på mer enn tre 

år regnet fra 1. januar 2022. 

188. Det kan gis dispensasjon fra kravet om evaluering i ettertid for støtteordninger som følger 

umiddelbart etter en ordning som omfatter et lignende mål og geografisk område og har vært 

gjenstand for en evaluering, som har ført til en endelig evalueringsrapport i samsvar med den 

evalueringsplanen som Kommisjonen har godkjent, og som ikke har medført negative 

konklusjoner. Dersom den endelige evalueringsrapporten om en ordning ikke er i samsvar med 

den godkjente evalueringsplanen, skal ordningen suspenderes med umiddelbar virkning.   

  

(62)  Dersom det ikke finnes formelle krav til årlige skattemeldinger, anses 31. desember i det året støtten er tildelt, 

som tildelingsdato med tanke på innkodingen.  
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189. Formålet med evalueringen bør være å kontrollere om de antakelsene og vilkårene som ligger til 

grunn for ordningens forenlighet, er oppfylt, særlig støttetiltakets nødvendighet og effektivitet i 

lys av målene. Den bør også vurdere risikofinansieringstiltakets innvirkning på konkurranse og 

samhandel. 

190. Når det gjelder støtteordninger som det skal foretas en evaluering av (se nr. 186 og 187), og som 

har en samlet varighet på mer enn tre år regnet fra 1. januar 2022, skal medlemsstatene 

framlegge et utkast til evalueringsplan, som vil utgjøre en integrert del av Kommisjonens 

vurdering av ordningen, på følgende måte:  

a) Sammen med støtteordningen, dersom statsstøttebudsjettet overskrider 150 millioner euro i 

et bestemt år eller 750 millioner euro over dens samlede varighet. 

b) Senest 30 virkedager etter en betydelig endring som øker ordningens budsjett til mer enn 

150 millioner euro i et bestemt år eller 750 millioner euro over ordningens samlede varighet. 

c) Senest 30 virkedager etter at utgifter på mer enn 150 millioner euro er blitt registrert i det 

offisielle regnskapet i et gitt år. 

d) Etter anmodning fra Kommisjonen og under alle omstendigheter før godkjenning av 

ordningen, dersom ordningen omfattes av en av kategoriene i nr. 186, uavhengig av 

ordningens statsstøttebudsjett. 

191. Utkastet til evalueringsplan skal være i samsvar med de felles metodologiske prinsippene som 

Kommisjonen har godkjent(63). Medlemsstatene skal offentliggjøre den evalueringsplanen 

Kommisjonen har godkjent.  

192. Evalueringen i ettertid skal foretas av en ekspert som er uavhengig av den myndigheten som 

bevilger støtten, på grunnlag av evalueringsplanen. Hver evaluering skal omfatte minst én 

foreløpig og én endelig evalueringsrapport. Medlemsstatene skal offentliggjøre begge 

rapportene. 

193. Den endelige evalueringsrapporten skal framlegges for Kommisjonen i tilstrekkelig god tid til å 

vurdere en eventuell forlengelse av støtteordningen og senest ni måneder før den utløper. Denne 

perioden kan avkortes for ordninger der evalueringskravet skal oppfylles i løpet av de to siste 

gjennomføringsårene. Det nøyaktige omfanget av og de nærmere bestemmelsene for hver 

evaluering vil bli angitt i beslutningen om godkjenning av støtteordningen. Ved melding av 

ethvert etterfølgende støttetiltak med et lignende formål skal det beskrives hvordan det er tatt 

hensyn til resultatene av evalueringen.  

5. SLUTTBESTEMMELSER 

5.1. Anvendelse  

194. Kommisjonen vil anvende prinsippene i disse retningslinjene ved vurderingen av forenlighet 

med det indre marked av all meldepliktig risikofinansieringsstøtte som tildeles eller planlegges 

tildelt fra og med 1. januar 2022.  

195. Risikofinansieringsstøtte som er tildelt ulovlig før 1. januar 2022, vil bli vurdert i samsvar med 

de reglene som gjaldt den datoen støtten ble tildelt.  

  

(63) Kommisjonens arbeidsdokument, «Common methodology for State aid evaluation», SWD(2014) 179 final av 

28.5.2014. 
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196. For å bevare private investorers berettigede forventninger i forbindelse med risikofinansierings-

ordninger som omfatter offentlig støtte til risikofinansiering, får reglene anvendelse på 

risikofinansieringstiltaket fra den datoen forpliktelsen til å gi offentlig støtte til finans-

formidlerne inngås, dvs. fra datoen for undertegning av finansieringsavtalen.  

5.2. Hensiktsmessige tiltak 

197. Kommisjonen anser at gjennomføringen av disse retningslinjene vil føre til enkelte endringer i 

vurderingsprinsippene for risikofinansieringsstøtte i Unionen. Kommisjonen foreslår derfor 

følgende hensiktsmessige tiltak for medlemsstatene i henhold til traktatens artikkel 108 nr. 1: 

a) Medlemsstatene bør ved behov endre sine eksisterende ordninger for risikofinansierings-

støtte for å bringe dem i samsvar med disse retningslinjene innen seks måneder etter datoen 

for offentliggjøring av retningslinjene. 

b) Medlemsstatene bes meddele sitt uttrykkelige og uforbeholdne samtykke til de foreslåtte 

tiltakene innen to måneder etter datoen for offentliggjøring av retningslinjene. Dersom svar 

ikke gis, vil Kommisjonen anta at den aktuelle medlemsstaten ikke godtar de foreslåtte 

tiltakene. 

198. For å bevare private investorers berettigede forventninger trenger ikke medlemsstatene å treffe 

hensiktsmessige tiltak i forbindelse med ordninger for risikofinansieringsstøtte til fordel for 

SMB-er dersom forpliktelsen om offentlige støtte til finansformidlerne er inngått, dvs. datoen 

for undertegning av finansieringsavtalen, før datoen for offentliggjøring av disse retningslinjene, 

og alle vilkårene i finansieringsavtalen forblir uendret. Disse finansformidlerne kan fortsette sin 

virksomhet og investere i samsvar med sin opprinnelige investeringsstrategi til utløpet av den 

perioden som er fastsatt i finansieringsavtalen.  

5.3. Rapportering og overvåking 

199. Medlemsstatene skal i samsvar med rådsforordning (EU) 2015/1589(64) og kommisjons-

forordning (EU) nr. 794/2004(65) framlegge årlige rapporter for Kommisjonen.  

200. Medlemsstatene skal føre nøyaktige fortegnelser over alle støttetiltak. Disse fortegnelsene skal 

inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å fastslå om vilkårene for støtteberettigelse 

og høyeste investeringsbeløp er oppfylt. Fortegnelsene skal oppbevares i ti år fra datoen for 

støttetildelingen og framlegges for Kommisjonen på anmodning. Dersom det er snakk om 

støttetiltak som gir skatteinsentiver som det automatisk gis skattemessig støtte etter, for 

eksempel slike som er basert på støttemottakernes skattemeldinger, og dersom det ikke er noen 

forhåndskontroll av at alle forenlighetsvilkårene er oppfylt for hver støttemottaker, skal 

medlemsstaten regelmessig kontrollere, i det minste i ettertid og på grunnlag av stikkprøver, at 

alle forenlighetsvilkårene er oppfylt og trekke nødvendige konklusjoner. Medlemsstatene skal 

føre nøyaktige fortegnelser over kontrollene i minst ti år fra den datoen kontrollene ble utført. 

5.4. Revisjon 

201. Kommisjonen kan til enhver tid beslutte å revidere eller endre disse retningslinjene dersom det 

skulle være nødvendig av hensyn til Unionens konkurransepolitikk eller for å ta hensyn til annen 

unionspolitikk og internasjonale forpliktelser, markedsutviklingen eller av andre berettigede 

grunner.  

  

(64)  Rådsforordning (EU) 2015/1589 av 13. juli 2015 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av 

artikkel 108 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (EUT L 248 av 24.9.2015, s. 9). 

(65)  Rådsforordning (EF) 794/2004 av 21. april 2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2015/1589 om 

fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av EF-traktatens artikkel 108 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1).  
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Vedlegg – Opplysninger om innsyn  

Opplysningene om individuelle tildelinger i nr. 180 bokstav b) omfatter følgende: 

 Identiteten til mottakeren av individuell støtte(66): 

 Navn. 

 Identifikator for støttemottakeren.  

 Type støttemottakende foretak på søknadstidspunktet: 

 SMB. 

 Stort foretak. 

 Støttemottakerens region, på NUTS II-nivå eller lavere. 

 Støttemottakerens hovedsektor eller -virksomhet for støtten som gis, angitt etter NACE-gruppe 

(tresifret tallkode)(67). 

 Støtteelement uttrykt som fullstendig beløp i nasjonal valuta. 

 Dersom det er forskjellig fra støtteelementet, det nominelle støttebeløpet uttrykt som fullstendig 

beløp i nasjonal valuta(68). 

 Støtteinstrument(69): 

 Tilskudd / rentetilskudd / avskrivning av gjeld. 

 Lån / tilbakebetalingspliktige forskudd / tilbakebetalingspliktige tilskudd. 

 Garanti.  

 Skattefordel eller skattefritak. 

 Risikofinansiering. 

 Annet (angis nærmere). 

 Dato for tildeling og dato for offentliggjøring. 

 Støttens formål. 

 Den eller de bevilgende myndighetenes identitet. 

 Dersom det er relevant, navnet på den bemyndigede enheten og navnene på de utvalgte 

finansformidlerne. 

 Støttetiltakets betegnelse(70). 

  

(66)  Med unntak av forretningshemmeligheter og andre fortrolige opplysninger i behørig berettigede tilfeller og med 

forbehold for Kommisjonens godkjenning (kommisjonsmelding C(2003) 4582 av 1. desember 2003 om 

taushetsplikt ved beslutninger om statsstøtte (EUT C 297 av 9.12.2003, s. 6)). 

(67)  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 av 20. desember 2006 om innføring av en standard for 

næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-

forordninger innenfor særlige statistikkområder (EUT L 393 av 30.12.2006, s. 1). 

(68)  Bruttotilskuddsekvivalent, eller eventuelt investeringsbeløpet. Når det gjelder driftsstøtte, kan det årlige 

støttebeløpet per støttemottaker angis. Når det gjelder skatteordninger, kan dette beløpet angis ved hjelp av 

intervallene angitt i nr. 182. Beløpet som skal offentliggjøres, er den høyeste tillatte skattefordelen og ikke det 

beløpet som kommer til fradrag hvert år (for eksempel, dersom det dreier seg om en skattekreditt, skal den 

høyeste tillatte skattekreditten offentliggjøres, og ikke det faktiske beløpet, som kan avhenge av den skattbare 

inntekten og variere fra år til år). 

(69)  Dersom støtten tildeles gjennom flere støtteinstrumenter, skal støttebeløpet angis per instrument. 

(70)  Som fastsatt av Kommisjonen i henhold til framgangsmåten for melding nevnt i avsnitt 2.2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2003:297:TOC
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbaketrekking av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL) 

Kommisjonen mottok 13. mai 2022 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

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

Partene underrettet 7. juni 2022 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1) EUT C 208 av 24.5.2022, s. 6. 

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

2022/EØS/37/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10560 – SIKA / MBCC GROUP) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sika International AG (”Sika”, Sveits), et heleid datterselskap av SIKA AG (”Sika AG”, Sveits) 

– LSF11 Skyscraper Holdco S.à r.l. (”MBCC”, Luxembourg), det overordnede morforetaket i MBCC Group 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sika: konsern som er aktivt på globalt plan innen utvikling, produksjon og levering av kjemiske tilsetningsstoffer, 

mørtel, tetningsmasse og lim, dempings- og forsterkningsmaterialer, strukturelle forsterkningsmaterialer, industrigulv 

samt taktekkings- og vanntettingssystemer til bruk innen byggesektoren og produksjonsindustrien.  

– MBCC: konsern bestående av to forretningsenheter som er aktive på globalt plan, nærmere bestemt i) ”kjemiske til-

setningsstoffer”, som leverer løsninger til kunder innen betongproduksjon, sementindustri og underjordisk byggevirk-

somhet, og ii) ”byggesystemer”, som tilbyr løsninger for beskyttelse og reparasjon av bygninger og strukturer.  

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 234 av 

17.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10560 – SIKA / MBCC 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”). 

2022/EØS/37/04 

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

(Sak M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND  

SLOVAK ASSETS OF MOL) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (”PKN ORLEN”, Polen) 

– Normbenz Magyarország Kft. (”Normbenz”, Ungarn) 

– Utvalgte eiendeler i Ungarn og Slovakia som i dag er kontrollert av MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (”MOL”, 

Ungarn) 

PKN Orlen overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Normbenz og 

utvalgte eiendeler i Ungarn og Slovakia som i dag er kontrollert av MOL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og eiendeler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– PKN ORLEN er morselskapet i ORLEN Group, et integrert konsern som er aktivt i Sentral-Europa og Canada innen 

raffinering av olje, produksjon av biodrivstoff, produksjon av petrokjemikalier, produksjon av elektrisk kraft, engros- 

og detaljsalg av drivstoff, detaljsalg av raskt omsettelige forbruksvarer og utvinning av petroleum og naturgass. 

– Normbenz driver energistasjoner i Ungarn under merket Lukoil.  

– De utvalgte eiendelene i Ungarn og Slovakia som i dag er kontrollert av MOL, består av eiendeler som danner 

grunnlaget for driften av energistasjoner i Ungarn og Slovakia. 

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

området 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 234 av 

17.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL 

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/37/05 

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

(Sak M.10720 – IVANHOE CAMBRIDGE / MUBADALA / DUTCH RESIDENTIAL  

INVESTMENTS IV)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Ivanhoe Cambridge Inc. (”Ivanhoe Cambridge”, Canada), kontrollert av Caisse de dépôt et placement du Québec 

(”CDPQ”)  

– Mubadala Investment Company PJSC (”Mubadala”, De forente arabiske emirater)  

– Dutch Residential Investments IV B.V. (”DRI IV”, Nederland)  

Ivanhoe Cambridge og Mubadala overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over DRI IV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Ivanhoe Cambridge: global eiendomsinvestor. Morselskapet til Ivanhoe Cambridge, CDPQ, er en canadisk institusjo-

nell fondsforvalter. 

– Mubadala: investeringsinstrument underlagt regjeringen i Abu Dhabi som forvalter en diversifisert portefølje av 

aktiva og investeringer i De forente arabiske emirater og internasjonalt. Mubadala er aktivt innen investering i en 

rekke forskjellige sektorer, inkludert energi, forsyningsverk, fast eiendom, basisindustrier og tjenesteyting. 

– DRI IV: kjøp av boligeiendommer i Nederland med henblikk på eierskap, utvikling og/eller videresalg.  

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

området 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 228 av 

13.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10720 – IVANHOE CAMBRIDGE / MUBADALA / DUTCH RESIDENTIAL INVESTMENTS IV  

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/37/06 

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

(Sak M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. juni 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, en del av Macquarie Group Limited (”Macquarie”, 

Australia) 

– British Columbia Investment Management Corporation (”BCI”, Canada)  

– National Grid plc (”National Grid”, Storbritannia) 

– National Grids virksomheter innen overføring og måling av gass (”National Grid Gas”, Storbritannia) 

Macquarie, BCI og National Grid overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over National Grid Gas. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie er en global leverandør av banktjenester, finansielle tjenester og rådgivnings-, investerings- og fondsfor-

valtningstjenester. 

– BCI er en agent for provinsregjeringen i British Columbia i Canada som investerer i en rekke aktivaklasser på vegne 

av kunder i offentlig sektor i British Columbia. 

– National Grid eier og driver regulert elektrisitets- og gassinfrastruktur i Storbritannia og det nordøstlige USA. 

– National Grid Gas har to hovedvirksomheter: i) eier og operatør av det britiske nasjonale systemet for overføring av 

gass (National Transmission System) og ii) eier og operatør av en gassmålingsvirksomhet (National Grid Metering).  

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

området 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 233 av 

16.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS 

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/37/07 

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

(Sak M.10768 – KKR/ALBIOMA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Albioma S.A. (”Albioma”, Frankrike) 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

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

ringsløsninger.  

– Albioma er en produsent av fornybar energi fra biomasse, solceller og geotermisk energi.  

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

området 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 234 av 

17.6.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10768 – KKR/ALBIOMA 

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/37/08 

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

(Sak M.10515 – ILIAD / UPC POLSKA) 

Kommisjonen besluttet 10. mars 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10515. 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.10579 – PON HOLDING / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32022M10579. EUR-Lex gir 

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

  

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

2022/EØS/37/09 

2022/EØS/37/10 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10662 – ATLANTIA/YUNEX) 

Kommisjonen besluttet 7. juni 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 32022M10662. 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.10667 – VESA/POSTNL) 

Kommisjonen besluttet 3. juni 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 32022M10667. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 7. juni 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 32022M10700. 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.10736 – ITOCHU / ISUZU MOTORS / JV) 

Kommisjonen besluttet 1. juni 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 32022M10736. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 3. juni 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 32022M10746. EUR-Lex gir 

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