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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 10. november 2021 

i sak E-17/20 

Zvonimir Cogelja mot Helsedirektoratet (Embætti landlæknis) 

(Fri bevegelighet for personer og tjenester – Direktiv 2005/36/EF – Kvalifikasjonsbevis – Utstedelse av 

bevis – Vedkommende myndighet) 

I sak E-17/20, Zvonimir Cogelja mot Helsedirektoratet (Embætti landlæknis) – ANMODNING til EFTA-

domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol fra Reykjavík tingrett (Héraðsdómur Reykjavíkur) om tolkningen av europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, særlig artikkel 25 

sammenholdt med artikkel 3 nr. 1 bokstav c) og artikkel 21 og 26 i nevnte direktiv, som tilpasset avtalen 

om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, har EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, 

president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) og Bernd Hammermann, dommere,  

10. november 2021 avsagt dom med følgende slutning:  

For at vedkommende myndighet i en EØS-stat skal kunne utstede kvalifikasjonsbeviser 

for spesialistlegeutdanning i samsvar med artikkel 25 i europaparlaments- og råds-

direktiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, må 

den være i stand til å vurdere om og bekrefte at kravene til utstedelse av kvalifikasjons-

beviset er oppfylt. Dette er mulig dersom EØS-staten innenfor sitt eget territorium tilbyr 

spesialistlegeutdanning som oppfyller minstekravene i direktiv 2005/36/EF. Ellers må 

vedkommende myndighet ha på plass et system som sikrer at oppfyllelsen av kravene i 

artikkel 25 i direktiv 2005/36/EF kan verifiseres, for eksempel ved å ha på plass en 

læreplan eller tilsvarende som beskriver et omfattende utdannings- og opplærings-

program. Hvis det ikke er tilfelle, kan vedkommende myndighet ikke utstede kvalifika-

sjonsbeviser etter direktiv 2005/36/EF. 

2022/EØS/7/01 
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EFTA-DOMSTOLENS DOM 

av 23. november 2021 

i sak E-16/20 

Q m.fl. mot den norske stat v/Utlendingsnemnda (UNE) 

(Fortsatt oppholdsrett – Stebarn som er EØS-borger – Avledet rett for tredjelandsborger som er forsørger 

– Misbruk av rettigheter – Omgåelsesekteskap – Forordning (EU) nr. 492/2011 – Direktiv 2004/38/EF) 

I sak E-16/20, Q m.fl. mot den norske stat v/Utlendingsnemnda (UNE) – ANMODNING til EFTA-

domstolen etter artikkel 34 i avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en 

domstol fra Oslo tingrett om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF av  

29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på 

medlemsstatenes territorium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 

64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF 

og 93/96/EØF, særlig artikkel 7 nr. 1 bokstav b), artikkel 12 nr. 3 og artikkel 35, har EFTA-domstolen, 

sammensatt av Páll Hreinsson, president (saksforberedende dommer), Per Christiansen og Bernd 

Hammermann, dommere, 23. november 2021 avsagt dom med følgende slutning: 

1. Barnet til en EØS-borger som tidligere har arbeidet i en annen EØS-stat, og barnets 

forelder som er tredjelandsborger og som forsørger barnet, har en avledet rett til 

opphold etter artikkel 10 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av  

5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen. Dette gjelder uavhengig 

av om barnet er felles for EØS-borgeren og ektefellen eller er ektefellens særkullsbarn.  

2. Et barn som er særkullsbarn av EØS-borgerens ektefelle som er tredjelandsborger og 

har fått oppholdsrett på grunnlag av forordning (EU) nr. 492/2011 artikkel 10 med 

EØS-borgeren som referanseperson, beholder sin rett til opphold selv om EØS-borgeren 

har søkt om skilsmisse fra barnets forelder. 

3. Dersom myndighetene i en EØS-stat har fastslått at et ekteskap mellom en EØS-borger 

og en tredjelandsborger utgjør et omgåelsesekteskap, kan EØS-staten treffe ethvert 

nødvendig tiltak for å nekte, oppheve eller tilbakekalle rettigheter avledet av slikt 

misbruk. Slike tiltak må likevel være forholdsmessige og i tråd med garantiene for rett 

saksbehandling.  

2022/EØS/7/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10515 – ILIAD / UPC POLSKA) 

1.  Kommisjonen mottok 3. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Iliad S.A. (Frankrike), morforetaket i Iliad Group (”Iliad”), kontrollert av Xavier Niel 

– UPC Polska sp. z o.o. (”UPC”, Polen), kontrollert av Liberty Global Inc. 

Iliad S.A. overtar indirekte kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele UPC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Iliad S.A.: levering av telekommunikasjonstjenester i Frankrike, Italia og Polen. Iliad S.A. er morforetaket i Iliad, 

som i siste instans er kontrollert av Xavier Niel. Xavier Niel kontrollerer i siste instans flere andre selskaper som er 

aktive i ulike sektorer. Innen telekommunikasjonssektoren har Xavier Niels konsern virksomhet i Irland, Malta, 

Kypros, Frankrike, Italia og Polen. 

– UPC: levering av fasttelefonitjenester, bredbåndstjenester og betalingsfjernsynstjenester samt tilkoblingstjenester for 

forretningsdata og mobilkommunikasjonstjenester i Polen. 

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 70 av 

11.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10515 – ILIAD / UPC POLSKA 

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/7/03 

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

(Sak M.10543 – BISCUIT HOLDING / CONTINENTAL BAKERIES HOLDING) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Biscuit Holding S.A.S. (”Biscuit International”, Frankrike), kontrollert av Platinum Equity 

– Continental Bakeries Holding B.V. (”Continental Bakeries”, Nederland) 

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

Continental Bakeries. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Biscuit International produserer søte kjeks, hovedsakelig av private merker, men er også aktiv innen samproduksjon 

av kjeks av andre merker. Biscuit International driver i første rekke virksomhet i Europa og har begrenset omsetning i 

USA, Afrika, Asia og Stillehavsregionen og Latin-Amerika. 

– Continental Bakeries produserer søte kjeks, brøderstatningsprodukter og kavringer. Foretaket fokuserer på produkter 

av private merker, men har også sine egne kjeksmerker. Det driver i første rekke virksomhet i Europa og har 

begrenset omsetning i USA, Afrika og Asia og Stillehavsregionen. 

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 70 av 

11.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10543 – BISCUIT HOLDING / CONTINENTAL BAKERIES HOLDING 

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/7/04 

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

(Sak M.10570 – ADVENT/PERMIRA/MCAFEE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. januar 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”, Storbritannia) 

– Advent International Corporation (”Advent”, USA) 

– McAfee Corp. (”McAfee”, USA) 

Permira og Advent overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over McAfee. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Permira: levering av investeringsforvaltningstjenester til en rekke investeringsfond. Permira kontrollerer en rekke 

porteføljeforetak som har virksomhet i ulike sektorer i flere land. 

– Advent: erverv av eierinteresser og forvaltning av investeringsfond innen sektorer som helsetjenester, industri, 

teknologi, detaljhandel, forbruksvarer og fritid, forretningsmessig tjenesteyting og finansielle tjenester.  

– McAfee: levering av avanserte sikkerhetsløsninger til forbrukere. McAfee driver virksomhet innen utforming og 

utvikling av sikkerhetsprodukter og -tjenester som særlig har til formål å beskytte internettilkoblede enheter mot 

skadelig innhold.  

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 66 av 

8.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10570 – ADVENT/PERMIRA/MCAFEE 

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/7/05 

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

(Sak M.10574 – ADVENT/CALDIC) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Advent International Corporation og/eller dets tilknyttede foretak (”Advent”, USA) 

– Caldic Holdco B.V. (”Caldic”, Nederland) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Advent er en investor i aktiv eierkapital som er basert i Boston, USA, og som fokuserer på erverv av eierinteresser og 

forvaltning av investeringsfond innen sektorer som helsetjenester, industri, teknologi, detaljhandel, forbruksvarer og 

fritid, forretningsmessig tjenesteyting og finansielle tjenester. 

– Caldic er en internasjonal leverandør av verdiøkende løsninger innen biovitenskap og spesialkjemikalier som betjener 

kunder innen biovitenskaps- og industrisektoren.  

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 66 av 

8.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10574 – ADVENT/CALDIC 

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/7/06 

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

(Sak M.10582 – GAMALIFE / GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GamaLife – Companhia de Seguros de Vida, S.A. (”GamaLife”, Portugal) 

– En forretningsenhet innenfor Zurich Investments Life S.p.A. (”målforetaket”, Italia) 

Gamalife overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Gamalife er et livsforsikringsforetak som primært har virksomhet i Portugal, og som er heleid av investeringsfond 

rådgitt av Apax Partners LLP (”AP”, Storbritannia). 

– Målforetaket består av en i hovedsak lukket portefølje av livsforsikringskontrakter samt tilknyttede aktiva, 

virksomheter, kontrakter, ansatte, rettigheter, passiva og forpliktelser. 

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 68 av 

9.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10582 – GAMALIFE / GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE 

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.10589 – ADT / FORD NEXT / SNTNL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. februar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ADT LLC (”ADT”, USA), som i siste instans er kontrollert av Apollo Group (USA) 

– Ford Next LLC (”Ford Next”, USA), som tilhører Ford Group (USA) 

– SNTNL LLC (”SNTNL”, USA), som er kontrollert av Ford Next 

ADT og Ford Next overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over SNTNL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADT leverer sikkerhets-, automatiserings- og smarthjemløsninger og tilbyr profesjonelle overvåkingstjenester 24 

timer i døgnet, 7 dager i uken. 

– Ford Next er Ford Groups virksomhet innen selvkjørende kjøretøyer og inkluderer Ford Groups team innen 

integrasjon av selvkjøringssystemer, forskning på autonome kjøretøyer og avansert ingeniørarbeid, utvikling av et 

nettverk for transport med autonome kjøretøyer som en tjeneste, brukeropplevelse, forretningsstrategi og 

forretningsutvikling. 

– SNTNL har til hensikt å utvikle, produsere og selge tilkoblede, intelligente systemer for kjøretøysikkerhet og 

tilknyttede tjenester, som tredjepartsovervåking. 

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 68 av 

9.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10589 – ADT / FORD NEXT / SNTNL 

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.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning.  

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cerberus Capital Management L.P. (”Cerberus”, USA) 

– HSBC Continental Europes franske detaljbankvirksomhet (”HBCEs franske detaljbankvirksomhet”, Frankrike), en 

del av HSBC Group, som er kontrollert av HSBC Holdings plc 

Cerberus overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele HBCEs franske 

detaljbankvirksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cerberus er et langsiktig investeringsselskap som investerer i alle slags verdipapirer og aktiva, inkludert, men ikke 

begrenset til komplementær kreditt, aktiv eierkapital, eiendomsplattformer og utlån i markedets midtsegment. 

– HBCEs franske detaljbankvirksomhet tilbyr daglige bank- og finanstjenester, løsninger for kortsiktige og langsiktige 

finansieringsbehov, forsikringsløsninger, finans-, forsikrings- og investeringsrådgivning og kapitalforvaltnings-

tjenester til sine detaljkunder.   

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 68 av 

9.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING) 

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.10601 – WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Warburg Pincus LLC (”Warburg Pincus”, USA) 

– Oxford Properties Asia Holdings I Pte. Ltd. (”Oxford Properties”, Canada) 

– Hale Capital Group Pty Ltd (”Hale”, Australia) 

Warburg Pincus og Oxford Properties overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) 

over Hale. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Warburg Pincus: globalt aktiv eierkapital-foretak som er aktivt innen en rekke sektorer, blant annet forbrukersektoren, 

energi, finansielle tjenester, helsetjenester, tjenester til industrien, forretningsmessig tjenesteyting, fast eiendom og 

teknologi. 

– Oxford Properties: eierskap, utvikling og forvaltning av faste eiendommer. Oxford Properties tilhører eiendoms-

avdelingen til OMERS Administration Corporation (”OMERS”), som er administrator for Ontario Municipal 

Employees Retirement System Primary Pension Plan og forvalter for dennes pensjonsfond. 

– Hale: utvikling og forvaltning av en portefølje av industrieiendomsinvesteringer i Asia og Stillehavsregionen. 

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 69 av 

10.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10601 – WARBURG PINCUS / OXFORD PROPERTIES / HALE 

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.10608 – CMA CGM / CLS BUSINESS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– CMA CGM S.A. (”CMA CGM”, Frankrike) 

– CLS Business, kontrollert av Ingram Micro Inc. (”Ingram”, USA) 

CMA CGM S.A. overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CLS Business. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CMA CGM tilbyr en rekke tjenester knyttet til sjøfart, inkludert containerfrakt- og havneterminaltjenester. CMA 

CGM er også aktivt innen spedisjons- og kontraktlogistikktjenester gjennom datterforetaket CEVA Logistics. 

– CLS Business omfatter Ingrams kontraktlogistikkvirksomhet, som i dag drives av Ingrams divisjon Commerce & 

Lifecycle Services. CLS Business tilbyr en rekke tjenester innen kontraktlogistikk, og særlig transport- og 

returlogistikk, hovedsakelig i Nord-Amerika og 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 68 av 

9.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10608 – CMA CGM / CLS BUSINESS 

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.10622 – GENSTAR CAPITAL / MDP / LIGHTSPEED) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 28. januar 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Genstar Capital Partners LLC (”Genstar Capital”, USA) 

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

– LS Topco Holdings, LLC (”Lightspeed”, USA), kontrollert av MDP 

Genstar Capital og MDP overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Lightspeed. Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Genstar Capital: aktivt eierfond som spesialiserer seg på investeringer i mellomstore selskaper innen finansielle 

tjenester, helsetjenester, industriteknologi og programvare. 

– MDP: aktivt eierfond som spesialiserer seg på investeringer i mellomstore og store selskaper innen et bredt spekter av 

bransjer.  

– Lightspeed: programvareselskap som leverer programvare som en tjeneste til undervisningsinstitusjoner, med fokus 

på klasseledelse, administrasjon av mobilenheter, analyse og trivselsvarsler. 

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 63 av 

7.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10622 – GENSTAR CAPITAL / MDP / LIGHTSPEED 

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.10385 – GENSTAR CAPITAL / TA ASSOCIATES / 20-20 / COMPUSOFT) 

Kommisjonen besluttet 9. november 2021 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 32021M10385. 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.10472 – DEUTSCHE POST DHL GROUP / JF HILLEBRAND GROUP) 

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. 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 32022M10472. 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/7/13 

2022/EØS/7/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10509 – MIRA/OTPP/PGGM/BCI/OMERS/AIMCO/PUGET) 

Kommisjonen besluttet 31. 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. 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 32022M10509. 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.10539 – SOUTH32 / KGHM / SIERRA GORDA) 

Kommisjonen besluttet 31. 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. 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 32022M10539. 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/7/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10563 – ENGIE SPAIN / PREDICA / EOLIA) 

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. 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 32022M10563. 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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STATSSTØTTE – POLEN 

Statsstøtte SA.37489 (2013/FC) – Påstått statsstøtte til Sferia S.A. – Polen 

Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske 

unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 21. september 2020, gjengitt på det opprinnelige språket etter oppsumme-

ringen i EUT C 60 av 4.2.2022, s. 60, underrettet Polen om at den har besluttet å innlede undersøkelse i 

henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn til ovennevnte 

tiltak. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til tiltaket som Kommisjonen vil innlede undersøkelse av, 

innen en måned etter at oppsummeringen og brevet ble offentliggjort (EUT C 60 av 4.2.2022, s. 60), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Merknadene vil bli oversendt til Polen. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, 

kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2022/EØS/7/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.060.01.0060.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.060.01.0060.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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