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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

VEDTAK I EFTAS OVERVÅKINGSORGAN  

nr. 051/22/COL  

av 16. februar 2022  

om det islandske regionalstøttekartet 2022–2027 (Island) 

1 Sammendrag 

(1) EFTAs overvåkingsorgan (”ESA”) ønsker å informere Island om at det, etter å ha vurdert det 

islandske regionalstøttekartet 2022–2027, finner det forenlig med prinsippene fastsatt i retnings-

linjene for regionalstøtte(1). 

(2) Dette vedtak representerer ESAs vurdering av regionalstøttekartet i henhold til nr. 190 i 

retningslinjene for regionalstøtte. Det godkjente kartet utgjør en integrert del av retningslinjene for 

regionalstøtte(2). Det utgjør ikke statsstøtte, og det utgjør ikke en tillatelse til å gi slik støtte.  

(3) ESA har basert sitt vedtak på nedenstående betraktninger. 

2 Saksbehandling 

(4) ESA vedtok 1. desember 2021 nye retningslinjer for regionalstøtte. Retningslinjene for regional-

støtte fastsetter vilkår for når meldepliktig regionalstøtte kan anses som forenlig med EØS-avtalens 

virkemåte(3). De fastsetter også kriterier for å identifisere områdene som oppfyller forenlighets-

vilkårene i EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav a) og c)(4), det vil si de såkalte a- og  

c-områdene.  

(5) I henhold til nr. 150 i retningslinjene for regionalstøtte må områdene som EØS-EFTA-stater ønsker 

å utpeke som a- eller c-områder, angis i et regionalstøttekart.  

(6) I henhold til nr. 189 i retningslinjene for regionalstøtte bør hver EØS-EFTA-stat melde til ESA ett 

enkelt regionalstøttekart som skal gjelde fram til 31. desember 2027. Det islandske regional-

støttekartet 2022–2027 ble meldt av islandske myndigheter 27. januar 2022(5). 

3 Støtteberettigede områder utpekt av islandske myndigheter  

(7) EU har innført en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter. Denne nomenklaturen kalles 

NUTS. NUTS-nomenklaturen benytter tre hierarkiske nivåer, som er nummerert fra 1 til 3. NUTS 

1 består av de største enhetene, mens NUTS 3 består av de minste enhetene(6). 

(8) Som bemerket i fotnote 30 i retningslinjene for regionalstøtte er det i EØS-EFTA-statene definert 

statistiske regioner som tilsvarer NUTS. Følgelig brukes begrepet statistisk region i disse 

retningslinjene for regionalstøtte, mens Kommisjonens retningslinjer for regionalstøtte(7) viser til 

NUTS-nomenklaturen. NUTS-nomenklaturen og de statistiske regionene i EØS-EFTA-statene er 

tilgjengelige på Eurostats nettsider(8).  

  

(1) Retningslinjene for regionalstøtte ble vedtatt 1. desember 2021 ved ESAs vedtak nr. 269/21/COL (EUT L 173 av 

30.6.2022, s. 79, og EØS-tillegget nr. 41 av 30.6.2022, s. 1). 

(2) Nr. 190 i retningslinjene for regionalstøtte. 

(3) Nr. 2 i retningslinjene for regionalstøtte. 

(4) Ibid. 

(5) Meldingen er registrert som dokument nr. 1265806. De to vedleggene til meldingen er registrert som dokument 

nr. 1265808 og 1265810. 

(6) 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), rettet ved delegert kommisjonsforordning (EU) 

2019/1755 (EUT L 270 av 24.10.2019, s. 1). 

(7) Retningslinjer for regionalstøtte (EUT C 153 av 29.4.2021, s. 1). 

(8) https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps. Denne linken ble satt inn og sist kontrollert 8. februar 2022. 

2022/EØS/48/01 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps
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(9) Hele Island faller innenfor én statistisk region på nivå 2 (Ísland). På nivå 3 er Island videre inndelt 

i to statistiske regioner. Disse er henholdsvis hovedstadsregionen (Höfuðborgarsvæði) og Island 

utenom hovedstadsregionen (Landsbyggð)(9).  

(10) Områdene som er utpekt i det islandske regionalstøttekartet 2022–2027, er de som utgjør nivå  

3-regionen Landsbyggð(10). 

(11) Basert på befolkningsdata fra 1. januar 2018 har Island en befolkningstetthet på 3,48 innbyggere 

per km2. Landsbyggð er langt mindre tett befolket enn Höfuðborgarsvæði. Befolkningstettheten i 

Landsbyggð og Höfuðborgarsvæði er henholdsvis 1,27 og 225,87 innbyggere per km2, basert på 

befolkningsdataene fra 1. januar 2018(11). 

(12) Landsbyggð dekker et areal på 99 258 km2. Basert på de nyeste dataene fra Statistics Iceland 

(Hagstofan) hadde regionen en befolkning på 132 264 per 1. januar 2021. Dette tilsvarer en 

befolkningstetthet på 1,33 innbyggere per km2(12). 

(13) Den grafiske illustrasjonen i vedlegg I til dette vedtak viser Landsbyggð. Vedlegg II inneholder en 

liste over de mindre enhetene som utgjør denne nivå 3-regionen(13).  

4 Vurdering  

(14) Regionalstøttedekningen som er tilgjengelig for 2022–2027, er angitt for hver EØS-EFTA-stat i 

vedlegg I til retningslinjene for regionalstøtte. Hele Island er identifisert i vedlegg I som 

forhåndsdefinert c-område. 

(15) Islandske myndigheter kan bruke denne tildelingen til å utpeke c-områder i sitt regionalstøttekart. 

Reglene som styrer denne utpekingen, er beskrevet i nr. 168 og 169 i retningslinjene for 

regionalstøtte. 

(16) I henhold til nr. 168 i retningslinjene for regionalstøtte kan EØS-EFTA-stater utpeke de 

forhåndsdefinerte c-områdene som c-områder. Nr. 169 tillater en fleksibel tilnærming som gjør det 

mulig å inkludere også andre områder. Ettersom hele Island er tildelt i vedlegg I som forhånds-

definert c-område, kunne islandske myndigheter ha utpekt hele Island som c-område i sitt 

regionalstøttekart. 

(17) Som nevnt i nr. (9) over faller hele Island innenfor én statistisk region på nivå 2 (Ísland). På nivå  

3 er Island videre inndelt i to statistiske regioner. Disse er henholdsvis hovedstadsregionen 

(Höfuðborgarsvæði) og Island utenom hovedstadsregionen (Landsbyggð).  

(18) Ved utpeking av støtteberettigede områder i det islandske regionalstøttekartet 2022–2027 har 

islandske myndigheter inkludert nivå 3-regionen Landsbyggð og utelukket nivå 3-regionen 

Höfuðborgarsvæði. Ettersom den inkluderte nivå 3-regionen Landsbyggð faller innenfor de 

forhåndsdefinerte c-områdene som er angitt i vedlegg I til retningslinjene for regionalstøtte, finner 

ESA at utpekingen av Landsbyggð som c-områder i det islandske regionalstøttekartet 2022–2027 

er i samsvar med retningslinjene for regionalstøtte.  

(19) I henhold til fotnote 65 i retningslinjene for regionalstøtte bør tynt befolkede og svært tynt 

befolkede områder angis i regionalstøttekartet. ”Svært tynt befolkede områder” er definert i nr. 19 

punkt 32) som statistiske regioner på nivå 2 med færre enn åtte innbyggere per km2 eller deler av 

slike statistiske regioner som den berørte EØS-EFTA-staten har utpekt i samsvar med  

nr. 169. Landsbyggð kvalifiserer derfor som svært tynt befolket.  

  

(9) Dokument nr. 1265806, s. 2. 

(10) Ibid. 

(11) Ibid. 

(12) Dokument nr. 1265806, s. 3 og 4. 

(13) Vedleggene er basert på dokument nr. 1265808 og 1265810. 
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5 Støtteintensiteter 

(20) I henhold til nr. 151 i retningslinjene for regionalstøtte må regionalstøttekartet angi de høyeste 

støtteintensitetene som skal gjelde i de støtteberettigede områdene i det godkjente kartets 

gyldighetsperiode.  

(21) De høyeste støtteintensitetene gjelder for regional investeringsstøtte. De høyeste støtteintensitetene 

som tillates for slik støtte i henhold til retningslinjene for regionalstøtte, er angitt i avsnitt 7.4. 

(22) Nr. 182 punkt 1) i retningslinjene for regionalstøtte fastsetter at støtteintensiteten for store bedrifter 

ikke må overstige 20 % i tynt befolkede områder. Videre følger det av nr. 186 at støtteintensiteten 

kan økes med opptil 20 prosentpoeng for små bedrifter eller opptil 10 prosentpoeng for mellom-

store bedrifter. De økte støtteintensitetene for små og mellomstore bedrifter får imidlertid ikke 

anvendelse på støtte gitt til store investeringsprosjekter, som angitt i fotnote 85 i retningslinjene for 

regionalstøtte(14). 

(23) Islandske myndigheter har meldt en høyeste støtteintensitet på 20 % for store bedrifter. Denne 

høyeste intensiteten økes med 20 prosentpoeng for små bedrifter og med 10 prosentpoeng for 

mellomstore bedrifter. Disse økte støtteandelene får imidlertid ikke anvendelse på støtte gitt til 

store investeringsprosjekter(15). 

(24) Grensene for støtteintensiteter som er satt av islandske myndigheter, som beskrevet i nr. (23), er i 

tråd med bestemmelsene beskrevet i nr. (22). Følgelig er de i samsvar med retningslinjene for 

regionalstøtte.  

6 Varighet og vurdering 

(25) Islandske myndigheter har i samsvar med nr. 189 i retningslinjene for regionalstøtte meldt ett 

enkelt regionalstøttekart som skal gjelde fram til 31. desember 2027.  

(26) Det følger av nr. 194 i retningslinjene for regionalstøtte at en midtveisvurdering av regionalstøtte-

kartene vil bli gjennomført i 2023. ESA vil gi nærmere informasjon om denne midtveisvurderingen 

innen juni 2023. 

7 Konklusjon 

(27) På grunnlag av den ovenstående vurderingen finner ESA at det islandske regionalstøttekartet 

2022–2027 er forenlig med prinsippene fastsatt i retningslinjene for regionalstøtte. Det godkjente 

kartet utgjør en integrert del av retningslinjene for regionalstøtte. 

(28) Vedlegg I og II utgjør en integrert del av dette vedtak. 

For EFTAs overvåkingsorgan 

Arne Røksund 

president 

ansvarlig medlem av kollegiet 

 Stefan Barriga 

medlem av kollegiet 

Árni Páll Árnason 

medlem av kollegiet 

 Melpo-Menie Joséphidès 

medunderskriver som direktør 

for juridisk avdeling 

Vedlegg I – Grafisk illustrasjon (dokument nr. 1264756). 

Vedlegg II – Liste over mindre enheter (dokument nr. 1264768). 

      

  
  

(14) Begrepet ”stort investeringsprosjekt” er definert i nr. 19 punkt 18) i retningslinjene for regionalstøtte som en 

nyinvestering med støtteberettigede kostnader på over 50 millioner euro. 

(15) Dokument nr. 1265806, s. 3.  
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Vedlegg I – Grafisk illustrasjon 
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Vedlegg II – Liste over mindre enheter 

Akrahreppur 5706 

Akraneskaupstaður 3000 

Akureyrarbær 6000 

Árneshreppur 4901 

Ásahreppur 8610 

Bláskógabyggð 8721 

Blönduósbær  5604 

Bolungarvíkurkaupstaður 4100 

Borgarbyggð 3609 

Dalabyggð 3811 

Dalvíkurbyggð 6400 

Eyja- og Miklaholtshreppur 3713 

Eyjafjarðarsveit 6513 

Fjallabyggð 6250 

Fjarðabyggð 7300 

Fljótsdalshreppur 7505 

Flóahreppur 8722 

Grindavíkurbær 2300 

Grímsnes- og Grafningshreppur 8719 

Grundarfjarðarbær 3709 

Grýtubakkahreppur 6602 

Helgafellssveit 3710 

Hrunamannahreppur 8710 

Húnavatnshreppur 5612 

Húnaþing vestra 5508 

Hvalfjarðarsveit 3511 

Hveragerðisbær 8716 

Hörgársveit 6515 

Ísafjarðarbær 4200 

Kaldrananeshreppur 4902 

Kjósarhreppur 1606 

Langanesbyggð 6709 

Múlaþing 7400 

Mýrdalshreppur 8508 

Norðurþing 6100 

Rangárþing eystra 8613 

Rangárþing ytra 8614 

Reykhólahreppur 4502 

Reykjanesbær 2000 

Skaftárhreppur 8509 

Skagabyggð 5611 

Skeiða- og Gnúpverjahreppur 8720 

Skorradalshreppur 3506 

Skútustaðahreppur 6607 

Snæfellsbær 3714 
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Strandabyggð 4911 

Stykkishólmsbær 3711 

Suðurnesjabær 2510 

Súðavíkurhreppur 4803 

Svalbarðshreppur 6706 

Svalbarðsstrandarhreppur 6601 

Sveitarfélagið Árborg 8200 

Sveitarfélagið Hornafjörður 8401 

Sveitarfélagið Skagafjörður 5200 

Sveitarfélagið Skagaströnd 5609 

Sveitarfélagið Vogar 2506 

Sveitarfélagið Ölfus 8717 

Tálknafjarðarhreppur 4604 

Tjörneshreppur 6611 

Vestmannaeyjabær 8000 

Vesturbyggð 4607 

Vopnafjarðarhreppur 7502 

Þingeyjarsveit 6612 
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KUNNGJØRING FRA NORGE 

VEDRØRENDE 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 94/22/EF AV 30. MAI 1994 OM 

VILKÅRENE FOR TILDELING OG BRUK AV TILLATELSER TIL Å DRIVE LETING 

ETTER OG UTVINNING AV HYDROKARBONER 

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 

kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2022 

Olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for 

petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av  

30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 

hydrokarboner. 

Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annen stat som er part i 

avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer 

hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen. 

Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 

dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel. 

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 

Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som leverer felles søknad, er å 

betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader 

og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny utvinningstillatelse, 

herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike 

grupper. 

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om 

inngåelse av en avtale om petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 

utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to 

stratigrafisk delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så 

måte. 

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver 

tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen. 

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på relevante dokumenter fra tildelingene i forhånds-

definerte områder 2021. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres kjent 

for mulige søkere før søknadsfristen utløper. 

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse 

For å fremme god ressursforvaltning og rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk 

kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 

kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør: 

a) Søkerens forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaver 

planlegger å foreta en effektiv leting etter petroleumsforekomster der. 

b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en 

kostnadseffektiv leting etter og eventuell utvinning av petroleum fra det berørte geografiske området. 

c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder. 

d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å drive leting etter og eventuell utvinning av 

petroleum i det berørte geografiske området.  

2022/EØS/48/02 
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e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta med i 

vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som 

rettighetshaver. Nasjonale sikkerhetshensyn kan også tas i betraktning dersom departementet anser 

slike hensyn for å være relevante. 

f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 

har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. 

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én 

med erfaring som nevnt under f). 

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én 

brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring 

utenfor norsk kontinentalsokkel. 

i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør. 

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller høy 

temperatur (HPHT), skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én rettighetshaver selv 

ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal minst én 

rettighetshaver ha boret en HPHT-brønn som operatør. 

Blokker det kan søkes om 

Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for 

innenfor det forhåndsdefinerte området, som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også 

mulig å søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring i 

samsvar med oppdaterte kart på Oljedirektoratets interaktive Faktakart-side, som finnes på Oljedirek-

toratets nettsted. 

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller deler av blokker. Søkerne bes avgrense 

søknaden til de områder hvor de har kartlagt prospektivitet. 

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på Oljedirek-

toratets nettsted: www.npd.no/apa2022. 

Søknader om utvinningstillatelser for petroleum skal sendes inn elektronisk, for eksempel via L2S, til: 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep. 

NO-0033 Oslo 

NORGE 

En kopi skal sendes inn elektronisk, for eksempel via L2S, til:  

Oljedirektoratet 

Postboks 600 

NO-4003 Stavanger 

NORGE 

  

http://www.npd.no/apa2022
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Søknadsfrist: 12. september 2022 kl. 12.00. 

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under tildelingene i forhåndsdefinerte områder 2022 for 

norsk kontinentalsokkel vil etter planen finne sted i første kvartal 2023. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10680 – PERMIRA/SESTANT/KEDRION/BPL) 

1.  Kommisjonen mottok 8. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Permira Holdings Limited (”Permira”, Guernsey) 

– Sestant Internazionale S.p.A. (”Sestant”, Italia), som er kontrollert av medlemmer av Marcucci-familien 

– Kedrion S.p.A. (”Kedrion”, Italia), som i siste instans er kontrollert av Sestant 

– Bio Products Laboratory Holdings Limited (”BPL”, Storbritannia), som er kontrollert av Tiancheng International 

Investment Limited (Kina) 

Permira og Sestant overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Kedrion 

og BPL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira er et europeisk aktivt eierfond som investerer i unoterte selskaper innen en rekke forskjellige sektorer. 

– Sestant er et finansielt holdingselskap som ivaretar Marcucci-familiens internasjonale aktiva. 

– Kedrion er morselskapet i et globalt biofarmasøytisk konsern som er spesialisert innen innsamling av plasma fra 

mennesker og utvikling, produksjon og salg av terapeutiske plasmaderiverte produkter. 

– BPL driver sentre for innsamling av plasma over hele USA og produserer en rekke plasmaderiverte produkter for 

behandling av immunsvikt, blødersykdommer og infeksjonssykdommer samt for intensivbehandling.  

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 277 av 

19.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10680 – PERMIRA/SESTANT/KEDRION/BPL 

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/48/03 

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

(Sak M.10718 – KINGSPAN/ONDURA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. juli 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kingspan Group Limited (”Kingspan”, Storbritannia), som er kontrollert av Kingspan Group Plc (Storbritannia) 

– Ondura SAS (”Ondura”, Frankrike), som er indirekte kontrollert av Naxicap Partners 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kingspan er aktivt innen produksjon av sandwichpaneler, isolasjon, belysnings- og ventilasjonsløsninger samt vann-, 

energi-, data- og gulvteknologi på verdensbasis. 

– Ondura er aktivt innen produksjon og levering av lettak- og vanntettingsløsninger for skråtak og flate tak, 

gjennomsiktige og gjennomskinnelige plastplater samt tilbehør og kompletterende produkter på verdensbasis. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 281 av 

22.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10718 – KINGSPAN/ONDURA 

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/48/04 

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

(Sak M.10801 – INFRAFIBRE / DG FIBRE / DGN) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Infrafibre Sàrl (”Infrafibre”, Luxembourg), som i siste instans er kontrollert av Deutsche Bank AG (Tyskland) 

– DG Fibre Holding Limited (”DG Fibre”, Storbritannia), som er kontrollert av Sun Life Financial Inc. (”Sun Life”, 

Canada) 

– Deutsche GigaNetz GmbH (”DGN”, Tyskland), som er kontrollert av DG Fibre 

Infrafibre og DG Fibre overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over DGN. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Infrafibre inngår i foretaksporteføljen til et europeisk infrastrukturfond som forvaltes av datterselskaper av DWS 

Group GmbH & Co KGaA (”DWS Group”, Tyskland). DWS Group, som i siste instans er kontrollert av Deutsche 

Bank AG, er et kapitalforvaltningsselskap med en bred investeringsportefølje som inkluderer investeringer i 

infrastruktureiendeler i Europa. Deutsche Bank AG (Tyskland) er en global leverandør av finansielle tjenester. 

– DG Fibre er et holdingselskap som eies av et infrastrukturfond forvaltet av InfraRed Capital Partners Limited 

(”IRCP”, Storbritannia). IRCP er en global investeringsforvalter som i siste instans er kontrollert av Sun Life. Sun 

Life er et finanstjenesteselskap som leverer forsikringsløsninger og formues- og kapitalforvaltningsløsninger til 

enkeltpersoner og bedriftskunder. 

– DGN er en fullt integrert leverandør av FTTH-telekommunikasjon til kunder i privat-, bedrifts- og operatørmarkedet i 

Tyskland.  

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 281 av 

22.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10801 – INFRAFIBRE / DG FIBRE / DGN 

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/48/05 

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

(Sak M.10804 – KKR/CONTOURGLOBAL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. juli 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) 

– ContourGlobal plc (”ContourGlobal”, Storbritannia) 

KKR overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over ContourGlobal. 

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. 

– ContourGlobal overtar og utvikler aktiva innen produksjon av engroskraft og driver 138 kraftverk i 20 land, inkludert 

EU-landene Østerrike, Bulgaria, Frankrike, Italia, Romania, Slovakia og Spania. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 280 av 

21.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10804 – KKR/CONTOURGLOBAL 

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/48/06 

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

(Sak M.10805 – MDP/HPS/PREMFINA/IGO4) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Madison Dearborn Partners, LLC (”MDP”, USA) 

– HPS Investment Partners, LLC (”HPS”, USA) 

– Premfina Limited (”Premfina”, Storbritannia), kontrollert av MDP 

– i GO 4 Ltd. (”iGO4”, Storbritannia), kontrollert av MDP 

MDP og HPS overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

Premfina og iGO4. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– MDP er et amerikansk aktivt eierfond som har særlig fokus på følgende sektorer: basisindustrier, programvare og 

tjenester til næringsliv og offentlige myndigheter, finansielle tjenester og transaksjonstjenester, helsetjenester, tele-

kommunikasjon, media og teknologi. 

– HPS er et amerikansk verdipapirforetak som er aktivt innen girede syndikerte lån og høyrenteobligasjoner, privat 

forhandlet sikret førsteprioritetsgjeld og mesanininvesteringer, eiendelsbasert leasing og aktiv eierkapital. 

– Premfina leverer premiefinansiering som offisiell långiver samt generiske forsikringsprogramvareløsninger til for-

sikringsmeglere i Storbritannia. 

– iGO4 leverer bilforsikring og telematikkbasert forsikring til forbrukere i Storbritannia.  

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 278 av 

20.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10805 – MDP/HPS/PREMFINA/IGO4 

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/48/07 

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


21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/15 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10828 – CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CVC Partners SICAV-FIS S.A. (”CVC”, Luxembourg) 

– Nordic Capital XI Limited (”Nordic Capital”, Jersey) 

– Cary Group Holding AB (publ) (”Cary Group”, Sverige) 

CVC og Nordic Capital overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Cary 

Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 29. juni 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CVC: investering i aktiv eierkapital.  

– Nordic Capital: en gruppe av aktive eierfond med særlig fokus på helsetjenester, teknologi og betaling, finansielle 

tjenester, tjenester til industrien og forretningsmessig tjenesteyting samt konsumgoder.  

– Cary Group: levering av tjenester innen reparasjon og utskiftning av bilglass i Sverige, Norge, Finland, Tyskland, 

Østerrike, Luxembourg, Spania, Portugal og Storbritannia. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 280 av 

21.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10828 – CVC / NORDIC CAPITAL / CARY GROUP 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

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

2022/EØS/48/08 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9603 – SNCF MOBILITES / THIF) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M9603. 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.10391 – RTL GROUP / TALPA NETWORK) 

Kommisjonen besluttet 11. juli 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 32022M10391. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10506 – PARKER/MEGGITT) 

Kommisjonen besluttet 11. april 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

artikkel 6 nr. 2 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10506. 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.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR) 

Kommisjonen besluttet 25. 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 32022M10565. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 48/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10618 – WACKER NEUSON / PORR / UMDASCH GROUP / SEQUELLO JV) 

Kommisjonen besluttet 11. juli 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 

tysk 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 32022M10618. 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.10750 – KÄRCHER/WOCO/WAIRIFY) 

Kommisjonen besluttet 5. juli 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 

tysk 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 32022M10750. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 48/19 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10755 – ADVENT/IRCA) 

Kommisjonen besluttet 5. juli 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 32022M10755. 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.10789 – GOLDMAN SACHS / SOJITZ / JV) 

Kommisjonen besluttet 4. juli 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 32022M10789. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Nr. 48/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 21.7.2022 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10799 – REGGEBORGH/ELLAKTOR) 

Kommisjonen besluttet 7. juli 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 32022M10799. EUR-Lex gir 

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