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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Offentlige fridager i 2023: EØS-EFTA-statene og EØS-institusjonene 

  Island Liechtenstein Norge 
EFTAs over-

våkingsorgan 

EFTA-

domstolen 

Mandag 2. januar    X X 

Fredag 6. januar  X    

Torsdag 2. februar  X    

Tirsdag 21. februar  X    

Torsdag 6. april X  X X 
X 

Fredag 7. april X X X X X 

Mandag 10. april X X X X X 

Torsdag 20. april X     

Mandag 1. mai X X X X X 

Tirsdag 9. mai     X 

Onsdag 17. mai   X   

Torsdag 18. mai X X X X 
X 

Fredag 19. mai    X 
X 

Mandag 29. mai X X X X X 

Torsdag 8. juni  X    

Fredag 23. juni     X 

Mandag 7. august X    
 

Tirsdag 15. august  X   X 

Fredag 8. september  X   
 

Onsdag 1. november   X  X X 

Fredag 8. desember  X   
 

Torsdag 21. desember    X 
 

Fredag 22. desember    X 
 

Mandag 25. desember X X X X 
X 

Tirsdag 26. desember X  X X X X 

Onsdag 27. desember    X X 

Torsdag 28. desember    X X 

Fredag 29. desember    X X 

**Offentlige fridager som faller på en lørdag eller søndag, er ikke oppført. 

**EFTA-domstolens rettsferier i 2023 er som følger: mandag 2. januar 2023 til søndag 8. januar 2023, mandag  

3. april 2023 til søndag 16. april 2023, mandag 17. juli 2023 til torsdag 31. august 2023, mandag 18. desember 2023 til 

mandag 8. januar 2024 

2022/EØS/78/01 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10580 – SE AG / SEC / SEPG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Siemens Energy AG (”SE AG”, Tyskland). 

– Shanghai Electric Group Company Limited (”SEC”, Kina). 

– Shanghai Electric Power Generation Equipment Co. Ltd (”SEPG”, Kina). 

SE AG og SEC overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

SEPG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SE AG er det overordnede kontrollerende morforetaket i Siemens Energy Group, som utvikler, produserer og leverer 

produkter, løsninger og tjenester i hele energiverdikjeden, inkludert produksjon, overføring og lagring samt 

industrielle anvendelser, ut fra en bred portefølje som omfatter både konvensjonell og fornybar energi. 

– SEC er aktivt innen tjenester knyttet til produksjon og integrasjon av stort energi- og industriutstyr, inkludert 

varmeaggregater, kjernekraftenheter, vindkraftutstyr, utstyr for overføring og distribusjon av kraft, miljøvernutstyr, 

automatiseringsutstyr, heiser, skinnegående transport og industrielle tingenes internett-løsninger.  

– SEPG er et fellesforetak som er aktivt innen produksjon av kraftproduksjonsutstyr, og som hovedsakelig produserer 

store dampturbiner til kjernekraftverk og fossile/kullfyrte kraftverk i Kina.  

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 440 av 

21.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10580 – SE AG / SEC / SEPG  

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/78/02 

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

(Sak M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– RWE AG (”RWE”, Tyskland). 

– NewCo Eemshaven B.V. (”NewCo Eemshaven”, Nederland), som i dag er kontrollert av Vattenfall N.V. (Nederland). 

RWE overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele NewCo Eemshaven. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– RWE er et energiselskap som fokuserer på energihandel og produksjon av elektrisk kraft fra fornybare og 

konvensjonelle energikilder. 

– NewCo Eemshaven driver et gassfyrt kraftverk som består av tre kombinerte gass- og dampturbiner, og en tilstøtende 

solenergipark i Eemshaven, Nederland.  

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 446 av 

24.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN 

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/78/03 

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

(Sak M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS /  

FCAB ASSETS / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas S.A. (”BNP Paribas”, Frankrike). 

– Stellantis N.V. (”Stellantis”, Nederland).  

– PSA-SCF-finansieringssamarbeidseiendelene (”PCDF”), som er kontrollert i fellesskap av Stellantis og Crédit 

Agricole Consumer Finance (”CACF”, Frankrike).  

– FCA-CACF-finansieringssamarbeidseiendelene (”FCAB”), som er kontrollert i fellesskap av Stellantis og Santander 

Consumer Finance (”SCF”, Spania) (PCDF og FCAB kalles samlet for ”målforetaket”).  

– Et fellesforetak mellom BNP Paribas og Stellantis (”BNPP-Stellantis-fellesforetaket”).  

BNP Paribas og Stellantis erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og  

artikkel 3 nr. 4 over BNPP-Stellantis-fellesforetaket, som vil kontrollere målforetaket.(2) 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BNP Paribas driver bankvirksomhet over hele verden innen tre hovedområder: forretnings- og forbrukerbank-

virksomhet og tjenester, investerings- og beskyttelsestjenester og banktjenester til foretakskunder og institusjoner. 

– Stellantis driver virksomhet over hele verden innen utvikling, produksjon og distribusjon av motorvogner, under 

følgende femten merker: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 

Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati og Ram. 

– PCDF-eiendelene og FCAB-eiendelene tilbyr lån og leieavtaler knyttet til kjøretøyer av bestemte merker samt lån til 

bilforhandlere. 

– BNPP-Stellantis-fellesforetaket vil bestå av målforetaket. 

3. BNPP-Stellantis-fellesforetaket vil bli Stellantis' eksklusive partner med hensyn til finansieringsaktivitetene knyttet til alle 

Stellantis-merker (unntatt operasjonell leasing til bedriftsmarkedet) i Østerrike, Tyskland og Storbritannia. BNPP-

Stellantis-fellesforetaket vil også håndtere operasjonell leasing til forbrukermarkedet på ikke-eksklusiv basis. 

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(3). 

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 446 av 

24.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / 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) BNPP-Stellantis-fellesforetaket vil bestå av i) 100 % av aksjene i to PCDF-enheter (PSA Bank Germany GmbH (”PSA Bank Germany”) 

og PSA Finance UK Ltd (”PSA Finance UK”)), som tilsvarer finansieringsaktivitetene knyttet til PSA-merker i Tyskland, Østerrike og 

Storbritannia, og ii) driftsmidler fra FCAB gjennom tre kommersielle avtaler, som tilsvarer finansieringsaktivitetene knyttet til FCA-

merker i Tyskland, Østerrike og Storbritannia. 

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

2022/EØS/78/04 

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

(Sak M.10727 – SANTANDER / STELLANTIS / OPEL BANK ASSETS /  

FCA BANK ASSETS / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Santander Consumer Finance, kontrollert av Banco Santander S.A. (”SCF”, Spania). 

– Stellantis N.V. (”Stellantis”, Nederland). 

– Finansieringssamarbeidseiendelene som kontrolleres i fellesskap av Stellantis og BNP Paribas Personal Finance 

(”OVF”). 

– Finansieringssamarbeidseiendelene som kontrolleres i fellesskap av Stellantis og Crédit Agricole Consumer Finance 

(”FCAB”) (OVF og FCAB er heretter samlet kalt ”målforetaket”).  

– Et fellesforetak mellom SCF og Stellantis (”SCF-Stellantis-fellesforetaket”).  

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

over SCF-Stellantis-fellesforetaket, som vil kontrollere målforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SCF er et heleid datterselskap av Santander. SCF har konsesjon som kredittinstitusjon i Spania og er regulert og 

underlagt direkte tilsyn av Den europeiske sentralbank. Santander er et børsnotert selskap og et bankkonsern med 

kunder i Europa og Nord- og Sør-Amerika. 

– Stellantis driver virksomhet over hele verden innen utvikling, produksjon og distribusjon av motorvogner, under 

følgende femten merker: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 

Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati og Ram. 

– OVF og FCAB tilbyr lån og leieavtaler knyttet til kjøretøyer av Stellantis' merker samt lån til bilforhandlere.  

– SCF-Stellantis-fellesforetaket vil bestå av målforetaket. 

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 442 av 

22.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10727 – SANTANDER / STELLANTIS / OPEL BANK ASSETS / FCA BANK ASSETS / 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”). 

2022/EØS/78/05 

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

(Sak M.10728 – CACF / STELLANTIS / FCA BANK / F2ML) 

1.  Kommisjonen mottok 15. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Crédit Agricole Consumer Finance (”CACF”, Frankrike).   

 Stellantis N.V. (”Stellantis”, Nederland).  

 FCA Bank S.p.A. (”FCA Bank”, Italia). 

 Free2MoveLease (”F2ML”, Nederland). 

CACF har til hensikt å overta enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over FCAB, som i 

dag er kontrollert i fellesskap av CACF og Stellantis (”FCAB-transaksjonen”), og CACF og Stellantis har til hensikt å 

overta felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over LeaseCo, som 

kombinerer Leasys (som allerede er kontrollert i fellesskap av CACF og Stellantis) og F2ML (som tidligere var kontrollert 

av Stellantis alene), som begge er aktive innen levering av tjenester knyttet til operasjonell leasing til bedriftsmarkedet 

(”LeaseCo-transaksjonen”) (samlet kalt ”transaksjonen”).  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer og aktiva. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 CACF er aktivt i forbruksfinansieringssektoren i Frankrike og flere andre europeiske land samt Kina og Marokko. 

 Stellantis driver virksomhet over hele verden innen utvikling, produksjon og distribusjon av motorvogner, under 

følgende femten merker: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, 

Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati og Ram. 

 FCAB er aktivt innen bilfinansiering i 16 EØS-land, Marokko, Sveits og Storbritannia.  

 F2ML tilbyr tjenester knyttet til operasjonell leasing til bedriftsmarkedet i flere EØS-land. 

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 442 av 

22.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10728 – CACF / STELLANTIS / FCA BANK / F2ML 

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/78/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10806 – BROADCOM/VMWARE) 

1. Kommisjonen mottok 15. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Broadcom, Inc. (”Broadcom”, USA).  

– VMware, Inc. (”VMware”, USA). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Broadcom er et teknologiforetak som utformer, produserer og leverer et bredt spekter av halvledere samt infra-

strukturprogramvareløsninger.  

– VMware er aktivt innen IT-programvare, herunder virtualisering og relaterte teknologier for styring av arbeids-

belastning i datasentre og skymiljøer, applikasjonsutvikling og sluttpunktadministrasjon.  

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 442 av 

22.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10806 – BROADCOM/VMWARE 

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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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10838 – BERSAN EUROPEA DE AUTOMOCION /  

ASTARA WESTERN EUROPE) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Inversiones Europeas Elsan, S.L. (”Elsan”, Spania), som tilhører Algeciras Group (Chile).  

– Bergé y Compañía, S.A. (”Bergé”, Spania), som tilhører Bergé-konsernet (Spania).  

– Mitsubishi Corporation (Japan). 

– Astara Western Europe N.V. (Belgia), et fellesforetak som i dag er indirekte kontrollert av Elsan, Bergé, Mitsubishi 

Corporation og Alcopa N.V. (Belgia). 

Elsan, Bergé og Mitsubishi Corporation, gjennom det felleskontrollerte holdingforetaket Bersan Europea de Automocion 

S.L. (”Bersan EDA”, Spania), overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Astara Western Europe. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Elsan er aktivt i EØS, gjennom fellesforetak med Bergé, innen distribusjon av personbiler, lette nyttekjøretøyer og 

tilknyttede reservedeler og innen tilknyttede ettersalgstjenester og finansiering. 

– Bergé er en del av Bergé Group. Bergé-konsernet er aktivt innen maritime havner, logistikk, fornybar energi og finans 

samt innen import og engros- og detaljdistribusjon av motorvogner. 

– Mitsubishi Corporation er aktivt innen en rekke bransjer, herunder industrifinans, energi, metaller, maskiner, 

kjemikalier, næringsmidler, miljø og distribusjon av motorvogner. 

– Astara Western Europe er aktivt innen import og engrosdistribusjon av motorvogner med fire hjul. 

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 448 av 

25.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10838 – BERSAN EUROPEA DE AUTOMOCION / ASTARA WESTERN 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”). 

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

2022/EØS/78/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10853 – ISG/EEP/BSG) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 10. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Infraserv GmbH & Co. Gendorf KG (”ISG”, Tyskland), kontrollert av Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, 

Celanese Services Germany GmbH og Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG. 

– E.ON Energy Projects GmbH (”EEP”, Tyskland). 

– Bio Steam Gendorf GmbH (”BSG”, Tyskland). 

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

BSG. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ISG: drift av en kjemisk industripark i Sør-Tyskland, inkludert levering av infrastruktur og andre stedlige tjenester. 

– EEP: planlegging, bygging og drift av anlegg for desentralisert kraft- og varmeproduksjon for industrikunder. 

3. Virksomheten til BSG vil bestå i å planlegge, bygge og drive et biomasseanlegg for produksjon av varme og elektrisk kraft 

fra fornybare energikilder. 

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.  

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 440 av 

21.11.2021. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10853 – ISG/EEP/BSG 

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/78/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10862 – OLIN / MITSUI / BWA JV) 

1.  Kommisjonen mottok 17. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Olin Corporation (”Olin”, USA). 

– Mitsui & Co., Ltd (”Mitsui”, Japan). 

– The Blue Water Alliance Joint Venture (”BWA JV”, Storbritannia), et nystiftet fellesforetak. 

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

BWA JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Olin er en global produsent og distributør av kjemiske produkter og en produsent av ammunisjon. De kjemiske 

produktene Olin produserer, omfatter klor, etylendiklorid og kaustisk soda, vinyler, epoksyer, klorerte organiske 

stoffer, blekemiddel og saltsyre. 

– Mitsui er et handels-, bedriftsledelses- og prosjektutviklingsselskap som er aktivt globalt innen følgende 

driftssegmenter: i) mineral- og metallressurser, ii) energi, iii) maskineri og infrastruktur, iv) kjemikalier, v) jern- og 

stålprodukter, vi) livsstil og vii) innovasjon og bedriftsutvikling. 

– BWA JV vil være aktivt innen innkjøp, salg og markedsføring av kaustisk soda og etylendiklorid. 

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 448 av 

25.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10862 – OLIN / MITSUI / BWA 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”). 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EP Corporate Group, a.s. (”EPCG”, Tsjekkia), som er kontrollert av Daniel Křetínský alene. 

– J&T CAPITAL PARTNERS, a.s. (”JTCP”, Tsjekkia), som er indirekte kontrollert av PT Equity Investments SICAV, 

et tsjekkisk investeringsfond opprettet av Patrik Tkáč og J&T Private Equity Group Limited (”JTPEG”, Kypros). 

– Eroski, S. Coop. (”Eroski”, Spania), som tilhører EROSKI Group. 

– Supratuc2020, S.L. (”Supratuc2020”, Spania), som er kontrollert i fellesskap av EPCG, E-Commerce and Media 

Investments, a.s. (”ECMI”, Tsjekkia) og Eroski. 

EPCG, JTCP og Eroski overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over Supratuc2020. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EPCG er et holdingforetak for investeringer hovedsakelig innen energi, infrastruktur og media. EPCGs eier i siste 

instans er en av de ledende investorene innen blant annet sektoren for distribusjon av næringsmidler i Europa. 

– JTCP er et tsjekkisk holdingforetak som i dag ikke har noen virksomhet i næringsmiddelsektoren eller i noe vertikalt 

tilknyttet marked, verken i Spania eller internasjonalt. 

– Eroski er i egenskap av forbrukersamvirke et distribusjonsselskap, en forbrukerorganisasjon og et kooperativt prosjekt 

der forbrukere og ansatte deler på lederrollen og styringen. Det er det ledende selskapet i EROSKI Group, et 

detaljdistribusjonskooperativ for dagligvarer og forbrukertjenester i Spania, og er et referansepunkt i regionene 

Galicia, Baskerland og Navarra, så vel som i Catalonia og Balearene (gjennom Supratuc2020). 

– Supratuc2020 er et spansk holdingforetak som eier 100 % av to selskaper som er aktive innen detaljhandel med 

dagligvarer i Spania: Caprabo og Cecosa. Supratuc2020s virksomhet er fokusert rundt detaljsalg av dagligvarer 

gjennom supermarkeder i de spanske regionene Catalonia (gjennom Caprabo) og Balearene (gjennom Cecosa). 

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 446 av 

24.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020 

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/78/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE /  

CAREPATH CONNECT) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Irish Life Wellbeing Limited (”ILW”, Irland). 

– Centric Health Primary Care Limited (”CH”, Irland). 

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

Carepath Connect Designated Activity Company (”Carepath”, Irland). ILW og CH kalles samlet for ”partene”. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ILW er en del av Irish Life Group, som tilbyr livsforsikring, pensjons- og formuesforvaltning, helseforsikring og 

helse- og velferdstjenester i Irland. Det tilhører Power Corporation of Canada-konsernet, et internasjonalt 

forvaltnings- og holdingselskap. 

– CH tilbyr primærhelsetjenester (allmennlege- og spesialisttjenester) til pasienter og tjenester innen rekruttering av 

medisinsk personell til allmennlegepraksiser og sykehus i Irland. Det inngår i Rothschild & Co Investment Managers 

Group, et globalt konsern innen finansielle tjenester. 

– Carepath vil utforme og gjennomføre planer for behandlingsløp i primærhelsetjenesten som vil ha som mål å bedre 

pasientopplevelsen og redusere behandlingskostnadene i Irland. 

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. 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 446 av 

24.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT 

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.10930 – POST/BGL/BCEE/BIL/BDL/i-HUB) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– POST Luxembourg (”POST”, Luxembourg). 

– BGL BNP Paribas (”BGL”, Luxembourg), som tilhører BNP Paribas-konsernet (Frankrike). 

– Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (”BCEE”, Luxembourg). 

– Banque Internationale à Luxembourg S.A. (”BIL”, Luxembourg), som tilhører Legend Holdings (China). 

– Banque de Luxembourg (”BDL”, Luxembourg), som tilhører Crédit Industriel et Commercial (Frankrike). 

– i-Hub S.A. (”i-Hub”, Luxembourg), som i dag er kontrollert av POST og BGL i fellesskap. 

POST, BGL, BCEE, BIL og BDL overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over i-Hub. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– POST: leverandør av post-, telekommunikasjons-, IKT- og banktjenester i Luxembourg. POST er heleid av den 

luxembourgske stat. 

– BGL: kredittinstitusjon som leverer en rekke banktjenester i Luxembourg, herunder forbrukerbanktjenester, 

internasjonale finansielle tjenester og banktjenester til foretakskunder og institusjoner. 

– BCEE: kredittinstitusjon som leverer en rekke banktjenester i Luxembourg, herunder forbrukerbanktjenester, 

internasjonale finansielle tjenester og banktjenester til foretakskunder og institusjoner. BCEE er heleid av den 

luxembourgske stat. 

– BIL: privat bankkonsern som tilbyr forbrukerbanktjenester, formuesforvaltning, forretningsbanktjenester og 

forsikring, med hovedfokus på Luxembourg. 

– BDL: kredittinstitusjon som leverer en rekke banktjenester i Luxembourg, herunder forbrukerbanktjenester, 

internasjonale finansielle tjenester og banktjenester til foretakskunder og institusjoner. 

– i-Hub: leverandør av støttetjenester i form av en plattform med ressurser som hjelper foretak å gjennomføre ”kjenn-

din-kunde”-kontroller for å overholde krav forbundet med bekjempelse av hvitvasking av penger. 

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 440 av 

21.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10930 – POST/BGL/BCEE/BIL/BDL/i-HUB 

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/78/13 

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


Nr. 78/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Open Text Corporation (”OpenText”, Canada). 

– Micro Focus International plc (”Micro Focus”, Storbritannia). 

OpenText overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Micro Focus. 

Sammenslutningen gjennomføres ved offentlig overtakelsestilbud kunngjort 25. august 2022. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– OpenText er en leverandør av informasjonsforvaltningsprodukter og -tjenester. 

– Micro Focus er en leverandør av bedriftsprogramvare. 

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 446 av 

24.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS 

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/78/14 
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24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/15 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10948 – STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV HOLDING) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Stora Enso AB (”Stora Enso”, Sverige), kontrollert av Stora Enso Oyj (Sverige). 

– De Jong Papier Holding B.V. (”De Jong”, Nederland). 

– DJV Holding B.V. (”DJV”, Nederland). 

Stora Enso overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele De Jong og DJV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Stora Enso utvikler, produserer og tilbyr tre- og biomassebaserte løsninger og tjenester for en rekke bransjer og 

bruksområder globalt og er blant annet aktivt innen produksjon av både bølgepappmateriale og bølgepappemballasje, 

med flere produksjonsanlegg i hele EØS. 

– De Jong og DJV er hovedsakelig aktive innen produksjon og levering av bølgepappemballasje i Benelux, Tyskland 

og Storbritannia, hvor de har produksjonsanlegg. De har nylig også startet med produksjon av bølgepapp fra 

resirkulert materiale, som de bruker i nedstrømsproduksjonen av bølgepappemballasje. 

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 437 av 

17.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10948 – STORA ENSO / DE JONG PAPIER HOLDING / DJV 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”). 

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

2022/EØS/78/15 

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


Nr. 78/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10951 – BMF/UNIPER) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tysklands føderale finansdepartement (”BMF”, Tyskland). 

– Uniper SE (”Uniper”, Tyskland), kontrollert av Fortum Oyj (Finland). 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BMF genererer inntekter hovedsakelig gjennom Kreditanstalt für Wiederaufbau (”KfW”), en nasjonal støttebank som 

fremmer bærekraftig forbedring av økonomiske, miljømessige og sosiale forhold rundt om i verden, med vekt på den 

tyske økonomien. BMF har i dag ingen virksomhet i energimarkedene.  

– Uniper er et energikonsern med hovedkontor i Tyskland som er aktivt globalt innen fysisk handel med naturgass og 

kull samt produksjon av elektrisk kraft. 

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 442 av 

22.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10951 – BMF/UNIPER 

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/78/16 

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


24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/17 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10952 – NBIM / PSPIB / CAPITAL PARK) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Norges Bank Investment Management (”NBIM”, Norge).  

– Public Sector Pension Investment Board (”PSPIB”, Canada).  

– Longfellow Strategic Value UK I, LP (”CPC Partnership”, Storbritannia) og Longfellow Strategic Value UK II, LP 

(”NewCo”, Storbritannia).  

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

over CPC Partnership og NewCo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– NBIM er investeringsforvaltningsdivisjonen i Norges Bank og ivaretar den daglige forvaltningen av Statens 

pensjonsfond utland på vegne av det norske Finansdepartementet.  

– PSPIB er investeringsforvalteren for pensjonsordningene til Canadas føderale offentlige sektor, Canadas væpnede 

styrker samt Canadas ridende politi og reservestyrke.  

– CPC Partnership har en eierandel på 100 % i Capital Park, et eiendomsutviklingsprosjekt i Cambridge, Storbritannia, 

som er tilrettelagt for blandet bruk, men med hovedvekt på kontorlokaler. CPC Partnership vil drive virksomhet innen 

utleie av egen eiendom til tredjeparter i Storbritannia.  

– NewCo vil investere i, utnytte og forvalte faste eiendommer i Storbritannia. Både CPC Partnership og NewCo vil 

bare være aktive i Storbritannia. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 448 av 

25.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10952 – NBIM / PSPIB / CAPITAL PARK 

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/78/17 

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


Nr. 78/18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10955 – KIRK / LFI / ATP / FERROSAN MEDICAL DEVICES) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11. november 2022 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en 

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Kirk Kapital Strategic Investments A/S (Danmark), kontrollert av Kirk Kapital A/S (”Kirk”, Danmark). 

– Lundbeckfond Invest A/S (Danmark), kontrollert av Lundbeckfonden (Danmark). 

– Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”, Danmark). 

– Ferrosan Medical Devices Group A/S (”Ferrosan”, Danmark). 

Kirk, Lundbeckfonden og ATP overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over Ferrosan. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Kirk investerer i skandinaviske mellomstore og store selskaper med en markedsledende posisjon i bransjer med 

utsikter til langsiktig vekst (som tjenester og lett produksjonsindustri). Kirk foretar også finansielle investeringer, 

herunder i verdipapirer med fast avkastning, børsnoterte aksjer og alternative aktiva. 

– Lundbeckfonden er en dansk kommersiell stiftelse som finansierer biomedisinsk forskning, med særlig fokus på 

nevrovitenskap. 

– ATP er en selvstyrt institusjon som er opprettet ved lov for å forvalte den obligatoriske danske kollektive pensjons-

ordningen, ATP Livslang Pension. 

– Ferrosan produserer blodstillende medisinske produkter av biomateriale som gelatinbaserte matriser, svamper og 

pulver som brukes til å kontrollere kritiske blødninger ved kirurgi, samt et system for utførelse av biopsier i 

forbindelse med diagnostisering av brystkreft. Ferrosan markedsfører sine produkter 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 440 av 

21.11.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10955 – KIRK / LFI / ATP / FERROSAN MEDICAL DEVICES 

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/78/18 
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24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 78/19 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10165 – ASTRAZENECA / ALEXION PHARMACEUTICALS) 

Kommisjonen besluttet 5. juli 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 32021M10165. 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.10578 – CVC/EKATERRA) 

Kommisjonen besluttet 23. mai 2022 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

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

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

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

gjort tilgjengelig: 

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

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

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

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32022M10578. 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/78/19 
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Nr. 78/20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10640 – SAFRAN / MBDA / COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES  

LASERS CILAS) 

Kommisjonen besluttet 14. oktober 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 32022M10640. 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.10845 – HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA) 

Kommisjonen besluttet 10. oktober 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 32022M10845. 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.10857 – CINVEN / ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG) 

Kommisjonen besluttet 24. oktober 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 32022M10857. 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.10873 – SANLAM / ALLIANZ / SANLAM ALLIANZ AFRICA JV) 

Kommisjonen besluttet 19. oktober 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 32022M10873. 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.10882 – IRCP / CDC / ADTIM GROUP) 

Kommisjonen besluttet 9. november 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 32022M10882. 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.10888 – INEOS / SINOPEC / INEOS STYROLUTION  

ADVANCED MATERIALS) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 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 32022M10888. 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.10893 – QUATTROR/IMTC/MTD) 

Kommisjonen besluttet 25. oktober 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 32022M10893. 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.10916 – ALPHA / PENINSULA / PRIMA INDUSTRIE) 

Kommisjonen besluttet 28. oktober 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 32022M10916. 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.10953 – ADD/TOTALENERGIES/TOTAL) 

Kommisjonen besluttet 14. november 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 32022M10953. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Informasjon om standarder som berører EFTA-statene, i henhold til  

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/1954 av 12. oktober 2022  

om harmoniserte standarder for fritidsfartøyer og vannscootere utarbeidet til  

støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/53/EU 

VEDLEGG I (Offentliggjort) 

Nr. Standardens referanse 

1. EN ISO 10087:2022 

Mindre fartøy - Fartøysidentifikasjon - Kodingssystem (ISO 10087:2022) 

VEDLEGG II (Offentliggjort med begrensning) 

*** 

VEDLEGG III (Trukket tilbake) 

Nr. Standardens referanse 
Dato for 

tilbaketrekking 

1. EN ISO 10087:2019 

Mindre fartøy - Fartøysidentifikasjon - Kodingssystem (ISO 10087:2019) 

17.4.2024 

For beslutningen i sin helhet, se EUT L 269 av 17.10.2022, s. 20 
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Kunngjøring om inflasjonsjusteringen av beløpene fastsatt i  

europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å  

starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) 

I henhold til artikkel 300 i direktiv 2009/138/EF(1) skal de beløpene som i direktivet uttrykkes i  

euro, revideres hvert femte år ved at grunnbeløpet i euro økes med den prosentvise endringen i de 

harmoniserte konsumprisindeksene for alle medlemsstater som offentliggjøres av Kommisjonen 

(Eurostat), med start 31. desember 2015 og fram til revisjonsdagen, og avrundes oppover til nærmeste  

100 000 euro, så lenge den prosentvise endringen ikke er mindre enn 5 %. Den første revisjonen av 

beløpene bør derfor foretas på grunnlag av økningen i nevnte indeks med henvisning til perioden mellom  

31. desember 2015 og 31. desember 2020. 

Som følge av revisjonen er de reviderte beløpene som følger: 

a) I artikkel 4 nr. 1, med hensyn til vilkårene for utelukkelse fra virkeområdet på grunn av 

størrelse: 

– i bokstav a) endres 5 millioner euro til 5 400 000 euro, 

– i bokstav b) og c) endres 25 millioner euro til 26 600 000 euro, 

– i bokstav e) endres 0,5 millioner euro til 600 000 euro, og 2,5 millioner euro endres til 

2 700 000 euro. 

b) I artikkel 13, med hensyn til definisjonen av store risikoer fastsatt i nr. 27 bokstav c): 

– i punkt i) endres 6,2 millioner euro til 6 600 000 euro, 

– i punkt ii) endres 12,8 millioner euro til 13 600 000 euro. 

c) I artikkel 129 nr. 1 bokstav d), med hensyn til den absolutte nedre grensen for beregning av 

minstekapitalkravet: 

– i punkt i) endres 2 500 000 euro til 2 700 000 euro, og 3 700 000 euro endres til 4 000 000 euro, 

– i punkt ii) endres 3 700 000 euro til 4 000 000 euro, 

– i punkt iii) endres 3 600 000 euro til 3 900 000 euro, og 1 200 000 euro endres til  

1 300 000 euro. 

De reviderte beløpene skal gjennomføres av medlemsstatene senest 19. oktober 2022. 

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve 

virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II) (EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1). 
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