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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 10. mai 2022 

Sak nr. 88678 

Vedtak nr. 101/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Midlertidige rammebestemmelser i forbindelse med 

Ukraina-krisen: lånegarantiordning 

Rettslig grunnlag Stortingsvedtaket som hjemler ordningen, og budsjettet 

for ordningen i Innst. 270 S (2021–2022)(1) om 

endringer i budsjettet foreslått av regjeringen i Prop. 78 

S (2021–2022)(2) samt instruks og regler gitt av 

Nærings- og fiskeridepartementet til 

Eksportfinansiering Norge 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre likviditet i form av garantier gitt av den norske 

stat for bedrifter som har likviditetsmangel på grunn av 

at kunder i Russland, Belarus og/eller Ukraina ikke er i 

stand til gjøre opp sine mellomværender som en direkte 

eller indirekte følge av Russlands aggresjon mot 

Ukraina og ileggelsen av sanksjoner  

Støttens form Garanti 

Budsjett NOK 400 millioner 

Støtteintensitet Garantien kan dekke inntil 90 % av hovedstolen.  

Det garanterte lånet skal ikke utgjøre mer enn  

NOK 50 millioner per foretak. 

Varighet 11. mai 2022 til 31. desember 2022 

Økonomiske sektorer Maritim sektor  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Eksfin – Eksportfinansiering Norge 

Postadresse:  

Pb. 1763 Vika 

NO-0122 Oslo 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på EFTAs overvåkingsorgans 

nettsted: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

  

(1)  https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=88801 

(2)  Prop. 78 S (2021–2022) (regjeringen.no)  

2022/EØS/58/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
%09https:/www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=88801
https://www.regjeringen.no/contentassets/8ec464ed072f4f459a3b0ad75e4637cd/no/pdfs/prp202120220078000dddpdfs.pdf
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EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av Oslo  

tingrett 14. mars 2022 i saken Stendi AS & Norlandia Care Norge AS mot  

Oslo kommune v/ordføreren 

(Sak E-4/22) 

Oslo tingrett har 14. mars 2022 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens kontor 

30. mars 2022, om en rådgivende uttalelse i saken Stendi AS & Norlandia Care Norge AS mot Oslo 

kommune v/ordføreren, med følgende spørsmål: 

Om anskaffelsen er innenfor eller utenfor tjenestebegrepet: 

1. Skal en gjensidig bebyrdende kontrakt om levering av langtidsplasser i sykehjem, som 

anskaffes under de forutsetninger som er beskrevet i anmodningen, anses som en kontrakt som 

gjelder yting av ”tjenester” etter direktiv 2014/24/EU artikkel 2 nr. 1 (9)? 

Om myndighetsutøvelsesunntaket i EØS-avtalen artikkel 32: 

1. Påvirkes en offentlig oppdragsgivers adgang til å påberope unntaket i EØS-avtalen artikkel 32, 

jf. artikkel 39, av om:  

a) de aktuelle tjenesteytelsene tidligere har vært gjenstand for offentlige tjenestekontrakter 

mellom oppdragsgiveren og både ideelle organisasjoner og andre (ikke-ideelle) 

leverandører?  

b) andre offentlige oppdragsgivere i samme stat fremdeles velger å inngå kontrakter om 

tilsvarende tjenester med både ideelle organisasjoner og andre (ikke-ideelle) leverandører? 

c) adgangen til å beslutte tvangsbeføyelser overfor pasienter uten samtykkekompetanse som 

motsetter seg helsehjelpen, ikke er lagt direkte til den offentlige oppdragsgiverens 

kontraktspart, men til helsepersonellet i arbeid hos kontraktsparten? 

2. Hvordan skal formuleringen ”om enn bare leilighetsvis” i EØS-avtalen artikkel 32, jf. artikkel 

39, forstås?  

Om reservasjonen til fordel for ideelle organisasjoner: 

1. Er EØS-avtalen artikkel 31 og 36 og direktiv 2014/24/EU artikkel 74–77 til hinder for nasjonal 

lovgivning som åpner for at offentlige oppdragsgivere kan reservere retten til å delta i 

konkurranser om helse- og sosialtjenester for ”ideelle organisasjoner”, på slike vilkår som er 

oppstilt i den aktuelle nasjonale lovbestemmelsen? 

2022/EØS/58/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Norsk Hydro ASA (”Hydro”, Norge) 

– Alumetal S.A. (”Alumetal”, Polen) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 13. mai 2022, men meldingen ble senere 

trukket tilbake 7. juni 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

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

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

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

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

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

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 346 av 

9.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10658 – NORSK HYDRO / ALUMETAL 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

2022/EØS/58/03 

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

(Sak M.10702 – KPS CAPITAL PARTNERS / REAL ALLOY EUROPE) 

1.  Kommisjonen mottok 31. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Speira BidCo I GmbH (Tyskland), kontrollert av Speira (Tyskland), som i sin tur er kontrollert i siste instans av KPS 

Capital Partners, LP (”KPS”, USA) 

– Real Alloy UK Holdco Ltd. (”Real Alloy UK”, Storbritannia), kontrollert av Real Alloy Holding, LLC (USA)  

– Evergreen Holding GmbH (”Evergreen”, Tyskland), kontrollert av Real Alloy Holding, LLC (USA) 

Speira BidCo I GmbH overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Real 

Alloy UK og Evergreen (”Real Alloy Europe”). Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KPS forvalter investeringsfond på globalt plan gjennom sine tilknyttede forvaltningsenheter og fokuserer på blant 

annet produksjons- og industriforetak innen en rekke sektorer, inkludert flere produsenter av aluminiumsprodukter 

som også er aktive i EØS og over hele verden. 

– Speira BidCo I GmbH er et porteføljeforetak som kontrolleres utelukkende av Speira. Speira, som i siste instans er 

kontrollert av KPS, er en produsent av avanserte flatvalsede aluminiumsprodukter, dvs. en gruppe halvfabrikater av 

flatvalset aluminium som kan brukes til en rekke forskjellige formål, blant annet kjøretøyproduksjon, emballasje, 

trykking, ingeniørvirksomhet og byggevirksomhet.  

– Real Alloy Europe består av samtlige av Real Alloy Groups virksomheter i EØS og Storbritannia. Real Alloy Group 

er aktivt innen resirkulering av aluminiumsprodukter og produksjon av støpe- og smilegeringer i Europa og Nord-

Amerika. Evergreen er, gjennom sine datterselskaper og diverse anlegg i Tyskland, Frankrike og Norge, aktivt innen 

innkjøp, bearbeiding og resirkulering av aluminium- og magnesiumskrap, -avfall, saltslagg og biprodukter av disse og 

produserer sekundæraluminiumlegeringer og sekundærmagnesium. Real Alloy UK driver virksomhet innen innkjøp, 

bearbeiding og resirkulering av aluminiumskrap og -avfall, saltslagg og biprodukter av disse og produserer sekun-

dæraluminiumlegeringer. Begge målforetakene kan derfor beskrives som tredjeparts gjenvinnere av aluminium og 

magnesium og produsenter av spesiallegeringer. 

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 346 av 

9.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10702 – KPS CAPITAL PARTNERS / REAL ALLOY EUROPE 

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/58/04 

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

(Sak M.10816 – ADNOC/ADQ/RIL/JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Abu Dhabi Chemical Derivatives Company RSC Ltd (”TA’ZIZ”, De forente arabiske emirater), som er kontrollert i 

fellesskap av Abu Dhabi National Oil Company (”ADNOC”, De forente arabiske emirater) og Abu Dhabi 

Developmental Holding Company PJSC (”ADQ”, De forente arabiske emirater) 

– Reliance Strategic Business Ventures Ltd (”RSBVL”, India), som er kontrollert av Reliance Industries Limited 

(”RIL”, India) 

– Et nystiftet foretak (”fellesforetaket”, De forente arabiske emirater) 

ADNOC, ADQ og RIL erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over det selvstendig fungerende fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADNOC er et energi- og petrokjemikonsern som i hovedsak er aktivt innen leting etter og produksjon, lagring, 

raffinering og distribusjon av olje og gass samt utvikling av petrokjemiske produkter. 

– ADQ er et holdingforetak med direkte og indirekte investeringer i en rekke sektorer i Abu Dhabi, inkludert 

næringsmidler og landbruk, luftfart, finansielle tjenester, helsetjenester, industri, logistikk, media, fast eiendom, 

turisme og hotell- og restaurantvirksomhet, transport og forsyningsverk. 

– RIL er aktivt innen en rekke sektorer, inkludert produksjon av kjemikalier fra olje (O2C) (herunder petrokjemisk 

raffinering og markedsføring av petrokjemikalier), leting etter og utvinning av olje og gass, detaljhandel, media, 

digitale tjenester og ny energi. 

3. Det selvstendig fungerende fellesforetaket som skal etableres, vil drive virksomhet innen produksjon og salg av kaustisk 

soda, etylendiklorid (EDC) og polyvinylklorid (PVC) til bestemte markeder. 

4. 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). 

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 345 av 

8.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10816 – ADNOC/ADQ/RIL/JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA  

  

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

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

2022/EØS/58/05 

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

(Sak M.10820 – BERKSHIRE/ALLEGHANY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Berkshire Hathaway Inc. (”Berkshire Hathaway”, USA) 

– Alleghany Corporation (”Alleghany”, USA) 

Berkshire Hathaway overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Alleghany. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Berkshire Hathaway er et selskap som driver virksomhet innen forsikring og gjenforsikring og godstransport med 

jernbane samt forsyningsverk og produksjon og distribusjon av energi. I tillegg eier og driver Berkshire Hathaway en 

rekke andre foretak som driver ulike typer virksomhet knyttet til produksjon, tjenester og detaljhandel. 

– Alleghany er et kapitalforvaltningsselskap som også er aktivt innen eiendoms- og ulykkesforsikring og gjenforsikring. 

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 345 av 

8.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10820 – BERKSHIRE/ALLEGHANY 

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/58/06 

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

(Sak M.10864 – AGC GLASS EUROPE / INTERPANE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– AGC Glass Europe SA (”AGC Glass Europe”, Belgia) 

– Interpane International Glas GmbH og Interpane Glass Holding AG Interpane (samlet kalt ”Interpane”, Tyskland) 

AGC Glass Europe overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Interpane. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– AGC Glass Europe er en del av AGC Group og er kontrollert i siste instans av AGC Inc. AGC Glass Europe 

produserer og bearbeider plateglass for byggeindustrien, bilindustrien, solcelleindustrien og spesielle industrier 

gjennom et europeisk nettverk av anlegg for produksjon og bearbeiding av glass. 

– Interpane er et familieeid selskap som er aktivt innen produksjon og bearbeiding av arkitektonisk glass i Europa. 

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

virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke truffet endelig beslutning på dette 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 341 av 

6.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10864 – AGC GLASS EUROPE / INTERPANE 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10894 – BC PARTNERS / BAIN CAPITAL / FEDRIGONI) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. august 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BC Partners LLP (”BC Partners”, USA) 

– Bain Capital Investors, L.L.C. (”Bain Capital”, Storbritannia) 

– Fedrigoni S.p.A. (”Fredigoni”, Italia), som er kontrollert utelukkende av Bain Capital 

BC Partners og Bain Capital overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 

3 nr. 4 over Fredigoni. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BC Partners: internasjonalt aktiv eierkapital-foretak hvis eneste virksomhet består i å yte rådgivningstjenester. 

Fondene som rådgis av BC Partners, inkludert BC Partners Management XI Limited, som er det BC Partners-fondet 

som har investert i Fredigoni, er rent finansielle investorer, mens porteføljeforetakene deres er aktive innen finansielle 

tjenester, helsetjenester, utdanning, forbruksvarer og detaljhandel i Europa og Nord-Amerika. 

– Bain Capital: aktiv eierkapital-foretak som gjennom sin fondsfamilie investerer i selskaper i en rekke land og 

bransjer, inkludert informasjonsteknologi, helsetjenester, detaljhandel og konsumgoder, kommunikasjon, finansielle 

tjenester og industri/produksjon. 

– Fredigoni: produksjon og levering av spesielle papirprodukter og selvklebende materialer til bruk i kreative og 

eksklusive emballasjer, samt kontorartikler, over hele verden. 

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 341 av 

6.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10894 – BC PARTNERS / BAIN CAPITAL / FEDRIGONI 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

  

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

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10301 – CVC/ETHNIKI) 

Kommisjonen besluttet 24. februar 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10301. 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.10341 – PRINCE/FERRO) 

Kommisjonen besluttet 25. januar 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 32022M10341. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10633 – SUEZ/ACEA/JV) 

Kommisjonen besluttet 29. august 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 32022M10633. 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.10756 – ACC/EVONIK/JV) 

Kommisjonen besluttet 28. 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 32022M10756. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10781 – KB AG / KB SFN / KBJ) 

Kommisjonen besluttet 29. august 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 32022M10781. 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.10784 – BAIN CAPITAL / BPEA / CITIUSTECH) 

Kommisjonen besluttet 2. august 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 32022M10784. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10803 – ELKEM / HYDRO ENERGI INVEST /  

ALTOR FUND MANAGER / VIANODE) 

Kommisjonen besluttet 24. august 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 32022M10803. 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.10814 – HEDIN/MOTOR-CAR) 

Kommisjonen besluttet 22. august 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 32022M10814. 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.10839 – APOLLO CAPITAL MANAGEMENT / SCHUR FLEXIBLES GROUP) 

Kommisjonen besluttet 25. august 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 32022M10839. 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.10861 – HG/TEAM.BLUE) 

Kommisjonen besluttet 29. august 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 32022M10861. EUR-Lex gir 

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