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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10795 – TA ASSOCIATES / VISTA / iCIMS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– TA Associates Management L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Vista Equity Partners Management, LLC (”Vista”, USA) 

– iCIMS Holdings LLC (”iCIMS”, USA), som er kontrollert utelukkende av Vista 

TA Associates og Vista overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over iCIMS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TA Associates: aktivt eierfond med porteføljeforetak som er aktive innen utvalgte sektorer, inkludert forretnings-

messig tjenesteyting, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– Vista: investeringsforetak som fokuserer på å styrke og utvikle foretak innen bedriftsprogramvare samt dataforetak og 

teknologibaserte foretak. 

– iCIMS: leverandør av personalforvaltningsprogramvare til bruk i forbindelse med rekruttering og innfasing av 

nyansatte. 

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 285 av 

26.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10795 – TA ASSOCIATES / VISTA / iCIMS 

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/50/01 

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

(Sak M.10813 – BLACKSTONE / CPP INVESTMENTS / ADVARRA) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Blackstone, Inc. (”Blackstone”, USA) 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”, Canada)  

– Advarra Holdings, Inc. (”Advarra”, USA) 

Blackstone og CPP Investments overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Advarra. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: global forvalter av alternative aktiva.  

– CPP Investments: investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer midler den får overført fra Canada Pension 

Plan. CPP Investments investerer hovedsakelig i noterte aksjer, unoterte aksjer, fast eiendom, infrastruktur og 

verdipapirer med fast avkastning. 

– Advarra: leverandør av etikkvurderingstjenester og teknologiløsninger til biofarmasøytiske selskaper, kontrakt-

forskningsorganisasjoner og institusjoner der kliniske utprøvinger finner sted.  

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 287 av 

28.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10813 – BLACKSTONE / CPP INVESTMENTS / ADVARRA 

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/50/02 

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

(Sak M.10818 – TOTALENERGIES / GIP / CLEARWAY ENERGY GROUP /  

SUNPOWER GROUP) 

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: 

– TotalEnergies SE (”TotalEnergies”, Frankrike) 

– Global Infrastructure Management, LLC (”GIP”, USA) 

– Clearway Energy Group, LLC (”CEG”, USA) med datterselskaper (samlet kalt ”Clearway Energy Group”)  

– SunPower Corporation (”SPWR”, USA) med datterselskaper (samlet kalt ”SunPower Group”)  

TotalEnergies og GIP overtar indirekte felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Clearway Energy Group og SunPower Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TotalEnergies: børsnotert energiselskap som er aktivt i olje- og gassindustrien på verdensbasis. TotalEnergies er også 

aktivt globalt i sektorene for fornybar energi, kraftproduksjon og karbonnøytralitet. 

– GIP: global uavhengig forvalter av infrastrukturfond som primært fokuserer på investering i sektorene for transport, 

energi, digital infrastruktur og avfall/vann.  

– Clearway Energy Group: investor i energiinfrastruktur som fokuserer på investeringer i USA.  

– SunPower Group: solteknologi- og energitjenesteleverandør i USA og Canada. 

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 283 av 

25.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10818 – TOTALENERGIES / GIP / CLEARWAY ENERGY GROUP / SUNPOWER 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/50/03 

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

(Sak M.10823 – CLEARLAKE / TA ASSOCIATES / EPHESOFT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Clearlake Capital Group, L.P. (”Clearlake”, USA) 

– TA Associates Management L.P. (”TA Associates”, USA) 

– Ephesoft, Inc. (”Ephesoft” eller ”målforetaket”, USA) 

Clearlake og TA Associates overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Ephesoft.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Clearlake: privat investeringsforetak som er aktivt innen programvare og teknologibaserte tjenester, energi og industri 

samt næringsmidler og konsumgoder. 

– TA Associates: aktivt eierfond som er aktivt innen forretningsmessig tjenesteyting, forbrukertjenester, finansielle 

tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– Ephesoft: leverandør av en plattform for intelligent dokumentbehandling for globale konsulentfirmaer og system-

integratorer for mellomstore og store foretak og brukere, som automatiserer behandlingen av organisasjoners 

innkommende dokumenter. 

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 285 av 

26.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10823 – CLEARLAKE / TA ASSOCIATES / EPHESOFT 

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/50/04 

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

(Sak M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY) 

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: 

– Amber Infrastructure Group Limited (Storbritannia), et datterselskap av Amber Infrastructure Group Holdings 

Limited (”Amber”, Storbritannia) 

– Allianz Capital Partners GmbH (Tyskland), som tilhører Allianz Group (Tyskland) 

– Dalmore Capital Limited (”Dalmore”, Storbritannia)  

– Bazalgette Equity Limited (Storbritannia) (sammen med dets datterselskaper, ”Tideway”, Storbritannia) 

Amber, Allianz Group og Dalmore overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Tideway. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Amber er en internasjonal organisator og forvalter av infrastrukturinvesteringer som fokuserer på langsiktige, 

kontantstrømgenererende investeringer med lav risiko. 

– Allianz er et globalt finanstjenestekonsern som er aktivt innen forsikring og kapitalforvaltning.  

– Dalmore er en uavhengig fondsforvalter som fokuserer på muligheter med lav risiko for institusjonelle investorer i 

den britiske infrastruktursektoren. 

– Tideway er et foretak som i 2015 ble tildelt lisens under den engelske og walisiske Water Industry Act 1991 til å 

fungere som infrastrukturleverandør med ansvar for å utforme, bygge, sette i drift og vedlikeholde Thames Tideway 

Tunnel, en 25 km lang tunnel under London som skal brukes til transport av avløpsvann og kompletteres av en rekke 

sammenkoblede tunneler. 

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 285 av 

26.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY 

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/50/05 

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

(Sak M.10836 – EQUINOR / SSE / TRITON POWER) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SSE Thermal Generation Holdings Limited (”SSE Thermal”, Storbritannia) 

– Equinor New Energy Limited (”Equinor”, Storbritannia), et datterselskap av Equinor ASA (Norge) 

– Triton Power Holdings Limited (”Triton Power”, Jersey), i dag kontrollert i siste instans av Energy Capital Partners 

(USA) 

SSE Thermal og Equinor overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Triton Power.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SSE Thermal eier og driver konvensjonelle varmekraftverk i Storbritannia og Irland. SSE Thermal er en del av SSE 

Group, som utvikler, bygger, driver og investerer i infrastruktur for lavkarbon-elektrisitet. SSE Group har et strategisk 

fokus på fornybar energi og regulerte elektrisitetsnett innenfor sine viktigste virksomhetssegmenter: fornybare 

energiressurser, distribusjon og overføring. 

– Equinor er et heleid datterselskap av Equinor ASA. Equinor ASA er et internasjonalt energiselskap med hovedkontor 

i Stavanger, Norge, som har virksomhet hovedsakelig innen leting etter og produksjon, transport, raffinering og 

markedsføring av petroleum og petroleumsprodukter, gass og andre former for energi, herunder fornybar energi, over 

hele verden. 

– Triton Power er et privat uavhengig selskap innen produksjon av elektrisk kraft. Det driver tre anlegg i Storbritannia 

som leverer nasjonale elektrisitetsnettjenester samt elektrisk energi og kraftvarme til industrikunder.  

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 287 av 

28.7.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10836 – EQUINOR / SSE / TRITON POWER 

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/50/06 

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

(Sak M.9286 – SEGRO / PSPIB / WROCLAW SITE) 

Kommisjonen besluttet 20. mars 2019 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 32019M9286. 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.10378 – VUB / SLOVENSKA SPORITELNA / TATRA BANKA /  

365.BANK / CSOB / JV) 

Kommisjonen besluttet 26. april 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10378. 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.10672 – VISTA / ELLIOTT / CITRIX SYSTEMS / TIBCO) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32022M10672. 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.10764 – SAGARD / BPIFRANCE / ADIT 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 

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 32022M10764. 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.10780 – WATERLAND/KIDSFOUNDATION/PARTOU) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32022M10780. EUR-Lex gir 

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