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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10840 – INFINIGATE/NUVIAS) 

1.  Kommisjonen mottok 16. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Infinigate Holding AG (”Infinigate”, Sveits), som i siste instans er kontrollert av Bridgepoint Group plc 

(Storbritannia). 

– RPE Investments Limited (”RPE”, Storbritannia), som i siste instans er kontrollert av Rigby Group (RG) plc 

(Storbritannia). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Infinigate er en engrosdistributør av IT-produkter med fokus på cybersikkerhetsprodukter (inkludert brannmurer, 

VPN-gatewayer, systemer for varsling og forebygging av datainnbrudd, kryptering, virusbeskyttelse, e-post- og 

innholdssikkerhetsløsninger samt skybaserte sikkerhetsløsninger) i Vest-Europa.  

– RPE er holdingforetaket til Nuvias Group (”Nuvias”), som består av Nuvias Group Ltd. (Storbritannia) og Nuvias UC 

Overseas Limited (Storbritannia). Nuvias er en engrosdistributør av IT-produkter med fokus på cybersikkerhets-

produkter og nettverksløsninger i Vest-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.  

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 367 av 

26.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10840 – INFINIGATE/NUVIAS 

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/62/01 

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


Nr. 62/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 

nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– 3D Systems, Inc. (”3DS”, USA), som i siste instans er eid av 3D Systems Corporation (USA) og 3D Canada 

Company (Canada). 

– Saudi Arabian Industrial Investments Company (”Dussur”, Saudi-Arabia), som kontrolleres i fellesskap av Public 

Investment Fund of Saudi Arabia og Saudi Arabian Oil Company (Saudi-Arabia). 

3DS og Dussur erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– 3DS er morforetaket til en gruppe av foretak som driver virksomhet innen additiv produksjon / 3D-utskrift. 

– Dussur er et foretak for strategiske investeringer som er aktivt innen økonomiske sektorer som er av strategisk 

betydning for utviklingen av transformativ næringsvirksomhet i alle industrisektorer, innbefattet eierskap, utvikling, 

bygging, bruk, vedlikehold, salg, kjøp, leie og leasing av faste og flyttbare materielle og immaterielle eiendeler. 

3. Fellesforetaket vil levere 3D-utskriftstjenester, hovedsakelig i Saudi-Arabia.  

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 370 av 

28.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10852 – 3D SYSTEMS / DUSSUR / 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/62/02 

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


29.9.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/3 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hanwha Q CELLS GmbH (”Hanwha Q CELLS”, Tyskland), som er kontrollert av Hanwha Corporation (Sør-Korea). 

– Enercity digital GmbH (”enercity”, Tyskland), som er kontrollert av Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 

Hannover mbH (”VVG”, Tyskland). 

– LynqTech GmbH (”LynqTech”, Tyskland), som i dag er kontrollert av enercity. 

Hanwha Q CELLS og enercity overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

hele LynqTech. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hanwha Q CELLS: energiløsningsleverandør som er aktiv innen alt fra midtstrømsvirksomhet knyttet til celler og 

moduler til nedstrømsvirksomhet knyttet til solkraftløsninger til bolig-, nærings- og industribygg og store 

solkraftverk. 

– enercity: forsyningsselskap som er aktivt innen distribusjon av elektrisk kraft, naturgass, fjernvarme, fyringsved og 

drikkevann, yting av energirelaterte tjenester og drift av kraftverk og kraft-til-varme-systemer til fjernvarmeanlegg 

samt biogassanlegg. Enercity er i siste instans kontrollert av VVG, et holdingforetak eid av Hannover bykommune og 

Hannover-regionen. VVG er aktivt innen offentlig transport, infrastruktur (lettbaner) og forsyningstjenester. 

– LynqTech: utvikling, implementering, drift, markedsføring og lisensiering av IT-baserte salgsløsninger for selskaper 

(knyttet til alt fra utarbeiding av kontrakter til regnskapsføring), særlig i energisektoren. 

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 367 av 

26.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10863 – HANWHA Q CELLS / ENERCITY / LYNQTECH 

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/62/03 

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


Nr. 62/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10883 – BLACKSTONE / RIVEAN / ESDEC SOLAR GROUP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. september 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). 

– Rivean Capital B.V. (”Rivean”, Nederland).  

– Esdec Solar Group B.V. (”Esdec”, Nederland), som i dag er kontrollert av Rivean alene. 

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

nr. 4 over Esdec. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone er en global forvalter av alternative aktiva med hovedkontor i USA.  

– Rivean er en europeisk investor i aktiv eierkapital som hovedsakelig investerer i mellomstore foretak med virksomhet 

i ulike sektorer i Europa, og særlig i Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike, Italia og Sveits.  

– Esdec er en leverandør og distributør av systemer for takmontering av solcellepaneler, hovedsakelig på bolig- og 

næringsbygg, som selges til grossister og totalentreprenører eller direkte til installatører. Esdec er i dag kontrollert av 

Rivean alene. 

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 370 av 

28.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10883 – BLACKSTONE / RIVEAN / ESDEC SOLAR 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/62/04 

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


29.9.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 62/5 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10902 – FEV CONSULTING / MITSUBISHI CORPORATION / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– FEV Consulting GmbH (”FEV”, Tyskland), kontrollert av FEV Group GmbH (”FEV Group”, Tyskland). 

– Mitsubishi Corporation (”MC”, Japan).  

– Et nystiftet fellesforetak (”målforetaket”, Japan). 

FEV og MC erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

målforetaket.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– FEV: ledelsesrådgivningstjenester. 

– MC: handelsforetak som utvikler og driver virksomhet i en rekke forskjellige bransjer. 

3. Målforetaket vil tilby rådgivning og andre tjenester til materialprodusenter i Japan.  

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 370 av 

28.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10902 – FEV CONSULTING / MITSUBISHI CORPORATION / 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/62/05 

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


Nr. 62/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 29.9.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kreditanstalt für Wiederaufbau (”KfW”, Tyskland), som er eid av Forbundsrepublikken Tyskland og de tyske 

delstatene. 

– N.V. Nederlandse Gasunie (”Nederlandse Gasunie”, Nederland), som er det overordnede morforetaket i foretaks-

gruppen Gasunie (”Gasunie Group”, Nederland). 

– German LNG Terminal GmbH (”GLNG”, Tyskland), som er heleid av Nederlandse Gasunie. 

KfW og Nederlandse Gasunie overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over GLNG.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KfW er en nasjonal støttebank som har til formål å fremme bærekraftige forbedringer i de økonomiske, sosiale og 

miljømessige levekårene over hele verden på vegne av Forbundsrepublikken Tyskland og de tyske delstatene. 

– Nederlandse Gasunie utvikler, forvalter og vedlikeholder energiinfrastruktur, dvs. transportnett for gass, interna-

sjonale transportrørledninger, anlegg for lagring og konvertering av gass og LNG-infrastruktur, samt plattformer for 

virtuell handel med gass. 

3. GLNG skal bygge, eie og drive et anlegg for regassifisering av flytende naturgass (”LNG”) (”terminalen”) i Brunsbüttel i 

Nord-Tyskland. Terminalen vil fungere som en import- og distribusjonsterminal for LNG.  

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 367 av 

26.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10909 – KFW / NEDERLANDSE GASUNIE / 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. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10935 – DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER /  

VIPPS / MOBILEPAY) 

1.  Kommisjonen mottok 16. september 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vipps AS (”Vipps”, Norge). 

– DNB Bank ASA (”DNB”, Norge). 

– Sparebank 1 Betaling AS (”SB1”, Norge). 

– Eika VBB AS (”Eika”, Norge). 

– Balder Betaling AS (”Balder”, Norge). 

– MobilePay A/S (”MobilePay”, Danmark), som er heleid og kontrollert av Danske Bank A/S (”Danske Bank”, 

Danmark).  

Vipps og MobilePay vil bli slått sammen til en ny enhet, og DNB, SB1, Eika, Balder og Danske Bank vil erverve felles 

kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over den nystiftede enheten. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vipps er en leverandør av mobilbetalingstjenester i Norge. Vipps tilbyr betalingstjenester tilpasset en rekke 

forskjellige betalingssituasjoner, inkludert person-til-person-betaling (”P2P”), betaling på stedet (”POS”), faktura og 

nettbetaling.  

– MobilePay leverer betalingstjenester i Danmark og tilbyr mobilbetalingstjenester tilpasset en rekke forskjellige 

betalingssituasjoner, inkludert POS, P2P, faktura og nettbetaling. 

– DNB, som er notert på Oslo Børs, er en totalleverandør av banktjenester og morselskapet i DNB-konsernet. DNB-

konsernet leverer bank-, investerings-, forsikrings-, kapitalforvaltnings- og eiendomstjenester til privatkunder, 

bedriftskunder og offentlig sektor. 

– SB1 er et holdingforetak som i dag er eid av 14 uavhengige norske banker som driver virksomhet under ”Sparebank 

1”-navnet, og som samarbeider på en felles plattform og under en felles merkevare. 

– Eika er et holdingforetak som er en del av Eika Alliansen, en allianse som i dag består av 63 uavhengige norske 

banker.  

– Balder er et holdingforetak som i dag er eid av 13 uavhengige norske banker. 

– Danske Bank er et nordisk finanstjenesteselskap som er stiftet i Danmark. Danske Bank er en totalleverandør av 

banktjenester som tilbyr detalj- og engrosbanktjenester, pensjonsløsninger, livsforsikring, pantelån, kapitalfor-

valtning, megling og eiendoms- og leasingtjenester til privatkunder, bedriftskunder og offentlig sektor. 

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 367 av 

26.9.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10935 – DNB / DANSKE BANK / SB1 / EIKA / BALDER / VIPPS / MOBILEPAY 

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”). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10719 – PGGM/DIF/FUDURA) 

Kommisjonen besluttet 3. 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 32022M10719. 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.10737 – HP/POLY) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32022M10737. 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.10805 – MDP/HPS/PREMFINA/iGO4) 

Kommisjonen besluttet 5. 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 32022M10805. 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.10811 – INPEX/SC/SEML) 

Kommisjonen besluttet 27. 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 32022M10811. EUR-Lex gir 

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

  

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

2022/EØS/62/10 

2022/EØS/62/11 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10844 – INFRAVIA/P4/FIBERFORCE) 

Kommisjonen besluttet 8. september 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 32022M10844. 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.10846 – CVC FUNDS / VISMA CUSTOM SOLUTIONS) 

Kommisjonen besluttet 16. september 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 32022M10846. EUR-Lex gir 

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

  

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

2022/EØS/62/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10848 – PERMIRA/H&F/ZENDESK) 

Kommisjonen besluttet 9. september 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 32022M10848. 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.10850 – ASMENT DE TEMARA / VEOM / JV) 

Kommisjonen besluttet 7. september 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 32022M10850. 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.10856 – OAKTREE / CPP INVESTMENTS / PORTS AMERICA) 

Kommisjonen besluttet 9. september 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 32022M10856. 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.10868 – DIGITALBRIDGE/BROOKFIELD/DTAG/JV) 

Kommisjonen besluttet 15. september 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 32022M10868. 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.10871 – E.ON / FSI / WESTENERGIE BREITBAND) 

Kommisjonen besluttet 7. september 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 32022M10871. 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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Kommisjonskunngjøring om gjeldende rentesatser for tilbakebetaling av  

statsstøtte og referanse-/diskonteringsrenter som får anvendelse fra 1. oktober 2022  

(Offentliggjort i samsvar med artikkel 10 i kommisjonsforordning (EF) nr. 794/2004 av  

21. april 2004 (EUT L 140 av 30.4.2004, s. 1)) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kommisjonsmeldingen om endring av framgangsmåten for 

fastsettelse av referanse- og diskonteringsrenter (EUT C 14 av 19.1.2008, s. 6). Avhengig av bruken av 

referanserenten må de aktuelle marginene fortsatt legges til som omtalt i meldingen. For 

diskonteringsrenten betyr dette at en margin på 100 basispoeng må legges til grunnsatsen. I henhold til 

kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2008 av 30. januar 2008 om endring av forordning (EF) nr. 794/2004 

skal renten for tilbakebetaling også beregnes ved å legge 100 basispoeng til grunnsatsen, med mindre 

annet er fastsatt i en egen beslutning. 

Endrede satser i fet. 

Forrige tabell ble offentliggjort i EUT C 306 av 11.8.2022, s. 20, og EØS-tillegget nr. 56 av 25.8.2022, 

s. 15. 

Fra Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.10.2022 – 1,03 1,03 0,00 1,03 6,95 1,03 1,45 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,00 0,71 6,95 0,71 1,12 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,00 0,38 5,73 0,38 0,81 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,00 0,02 5,73 0,02 0,44 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 0,00 -0,19 4,85 -0,19 0,24 -0,19 -0,19 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 0,00 -0,35 4,85 -0,35 0,08 -0,35 -0,35 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 4,00 -0,49 0,00 -0,49 -0,49 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 4,00 -0,49 -0,03 -0,49 -0,49 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 3,29 -0,49 -0,03 -0,49 -0,49 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 0,00 -0,49 2,49 -0,49 -0,01 -0,49 -0,49 

 

Fra Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.10.2022 – 1,03 1,03 1,03 0,26 11,15 1,03 1,03 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,71 0,26 9,23 0,71 0,71 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 0,26 7,67 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 0,26 6,24 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 0,26 6,24 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 -0,35 0,26 5,40 -0,35 -0,35 -0,35 -0,35 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 4,66 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 4,02 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 3,17 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 0,26 2,38 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

 

Fra Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.10.2022 – 1,03 1,03 1,03 7,17 1,03 6,58 1,55 1,03 1,03 1,76 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,71 7,17 0,71 6,58 1,22 0,71 0,71 1,52 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 5,81 0,38 5,10 0,82 0,38 0,38 1,19 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 5,81 0,02 5,10 0,50 0,02 0,02 1,19 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 4,88 -0,19 4,40 0,22 -0,19 -0,19 1,02 

1.5.2022 31.5.2022 -0,35 -0,35 -0,35 4,06 -0,35 3,38 0,08 -0,35 -0,35 0,86 

1.4.2022 30.4.2022 -0,49 -0,49 -0,49 3,42 -0,49 3,38 -0,01 -0,49 -0,49 0,66 

1.3.2022 31.3.2022 -0,49 -0,49 -0,49 2,85 -0,49 2,74 -0,04 -0,49 -0,49 0,66 

1.2.2022 28.2.2022 -0,49 -0,49 -0,49 2,04 -0,49 2,74 -0,05 -0,49 -0,49 0,66 

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 1,21 -0,49 2,27 -0,03 -0,49 -0,49 0,51 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2022:306:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring  

for bruk og/eller til bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til  

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,  

vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 

(Offentliggjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)(1) 

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer 
Ytterligere 

opplysninger 

4-(1,1,3,3-

tetrametylbutyl) 

fenol, etoksylert 

(4-tert-OPnEO) 

EF-nr.: -, CAS-nr.: - 

C(2022) 6463 13. september 2022 REACH/22/27/0 EUT C 360 av 

20.9.2022, s. 7 

Beslutningene finnes på Kommisjonens nettsted: Authorisation (europa.eu) 

  

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

2022/EØS/62/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.360.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.360.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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