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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 21. september 2022 

Sak nr. 89149 

Vedtak nr. 180/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Viktig prosjekt av felles europeisk interesse om 

hydrogenindustri (Hy2Use) – norske prosjekter 

Rettslig grunnlag EØS-avtalens artikkel 61 nr. 3 bokstav b) 

Type tiltak Individuell støtte (ad hoc) 

Formål Fremme gjennomføringen av et viktig prosjekt av felles 

europeisk interesse 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett For Barents Blue ammoniakkanlegg:  

NOK 482 millioner 

For TiZir Titanium & Iron AS: NOK 261 millioner 

Støtteintensitet For Barents Blue ammoniakkanlegg: 29,6 % 

For TiZir Titanium & Iron AS: 60 % 

Varighet Tilskudd utbetalt i 2022–2026 

Økonomiske sektorer Ammoniakksektoren 

Metallsektoren  

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Enova SF 

Brattørkaia 17A, NO-7010 Trondheim, 

Norge 

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

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

2023/EØS/9/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 30. september 2022 

Sak nr. 89236 

Vedtak nr. 185/22/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Forlengelse av støtteordningen for godstransport med 

jernbane 

Rettslig grunnlag Retningslinjer fra Jernbanedirektoratet 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Samordning av transport 

Støttens form Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 93,5 millioner (årlig) 

Støtteintensitet 50 % 

Varighet 2 år 

Økonomiske sektorer Godstransport med jernbane 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Jernbanedirektoratet  

DFØ Trondheim 

Postboks 4746 

NO-7468 Trondheim 

Norge 

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

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

2023/EØS/9/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.10825 – DAVITA / MEDTRONIC / MEDTRONIC RENAL  

CARE SOLUTIONS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– DaVita Inc. (”DaVita”, USA). 

– Medtronic, Inc. (”Medtronic”, USA), kontrollert av Medtronic plc. 

– Medtronics virksomhet innen nyremedisinske løsninger (”virksomheten innen nyremedisinske løsninger”, USA), 

kontrollert av Medtronic. 

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

over virksomheten innen nyremedisinske løsninger. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– DaVita tilbyr nyredialyse gjennom et nettverk av polikliniske dialysesentre. 

– Medtronic er et globalt helseteknologiselskap som fokuserer på å identifisere og finne løsninger på de mest 

utfordrende helseproblemene hos mennesker. 

– Virksomheten innen nyremedisinske løsninger er aktiv innen forskning på og utvikling, produksjon, lisensiering, 

kommersialisering, distribusjon og salg av nyremedisinske produkter og annet medisinsk utstyr som brukes i 

behandlingen av pasienter med nyresykdom i sluttstadiet (inkludert dialysemaskiner, artikler som brukes i forbindelse 

med dialysebehandling, katetre og andre innretninger som brukes i forbindelse med etablering eller vedlikehold av 

vaskulær tilgang). 

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 fem dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 39 av 

1.2.2022. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10825 – DAVITA / MEDTRONIC / MEDTRONIC RENAL CARE SOLUTIONS 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

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

2023/EØS/9/03 

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

(Sak M.10970 – FORTRESS INVESTMENT GROUP / AIR INVESTMENT  

VALENCIA / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 25. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fortress Investment Group LLC (”Fortress Investment Group”, USA), kontrollert av SoftBank Group Corp (Japan). 

– Air Investment Valencia S.L. (”Air Investment Valencia”, Spania), kontrollert av Carlos Bertomeu. 

Fortress Investment Group og Air Investment Valencia erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens  

artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nyopprettet fellesforetak som CityJets og Air Nostrums respektive 

virksomheter skal overføres til. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

Den samme foretakssammenslutningen ble meldt til Kommisjonen allerede 19. juni 2019, men har ikke blitt gjennomført.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fortress Investment Group er et globalt investeringsforvaltningsforetak med hovedkontor i New York, USA. Fortress 

forvalter aktiva på vegne av over 1900 institusjonelle kunder og private investorer over hele verden, ut fra en rekke 

forskjellige investeringsstrategier for kreditt og eiendom, aktiv eierkapital og anleggskapital. Fortress Investment 

Group er et datterselskap av SoftBank Group Corp., et børsnotert japansk holdingselskap. SoftBank Group har 

hovedkontor i Tokyo, Japan, og er morselskapet til en global portefølje av datterselskaper og tilknyttede foretak som 

driver virksomhet innen avansert telekommunikasjon, internettjenester, tingenes internett, robotteknikk og levering av 

teknologi knyttet til ren energi. 

– Air Investment Valencia er et rent holdingselskap som er basert i Valencia, Spania, og kontrollert av Carlos 

Bertomeu. I tillegg til Air Nostrum og de andre virksomhetene som vil bli overført til fellesforetaket, kontrollerer Air 

Investment Valencia i) Inversiones Líneas Aéreas Internacionales (et holdingselskap/konsulentselskap dedikert til 

utforming, styring og kontroll av prosjekter og investeringer) og (i fellesskap, gjennom Maltair Holding, S.L.) ii) 

Mediterranean Aviation Operations Company, Ltd (Melair) (et flyselskap som opererer flyruter mellom Europa og 

Afrika og fokuserer på å tilby lufttransporttjenester, hovedsakelig knyttet til charterflygning og utleie av fly med 

besetning, til gass- og oljeselskaper, bedriftskunder og humanitære organisasjoner). 

3. Forretningsvirksomheten til det nyopprettede fellesforetaket vil bestå i å drifte en flåte av luftfartøyer og tilby utleie av fly 

med besetning (”wet lease”) og uten besetning (”damp lease”) samt franchise- og chartertjenester til andre flyselskaper 

over hele Europa. 

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 39 av 

1.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10970 – FORTRESS INVESTMENT GROUP / AIR INVESTMENT VALENCIA / 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

2023/EØS/9/04 

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

(Sak M.10973 – VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Vodafone Group Plc (”Vodafone”, Storbritannia). 

– Altice Luxembourg S.A. (”Altice”, Luxembourg), som i siste instans er kontrollert av Patrick Drahi. 

Vodafone og Altice vil etablere og drive et fellesforetak (”FibreCo”, Tyskland) som de erverver felles kontroll over i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Vodafone er holdingselskapet i et konsern som hovedsakelig er involvert i drift av mobiltelenett og levering av 

mobilteletjenester som tale-, meldings- og datatjenester i ti medlemsstater i Den europeiske union, inkludert 

Tyskland. 

– Altice er et multinasjonalt konsern som spesialiserer seg på telekommunikasjon, innhold, media, underholdning og 

reklame og tilbyr tilkobling via fibernett og mobilt bredbånd. 

– FiberCo vil være aktivt i Tyskland innen i) utbygging og drift av fibernett (primært fokusert på de samme geografiske 

områdene (dvs. hovedsakelig byområder) som Vodafones eksisterende koaksialkabelnett), og ii) tilbud om 

engrostilgang på et åpent og ikke-diskriminerende grunnlag basert på slike fibernett. 

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 41 av 

3.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10973 – VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

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

2023/EØS/9/05 

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

(Sak M.10993 – T-MOBILE AUSTRIA HOLDING / MERIDIAM  

INVESTMENT / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– T-Mobile Austria Holding GmbH (”TMAH”, Østerrike), kontrollert av Deutsche Telekom Europe BV (”Deutsche 

Telekom”, Tyskland). 

– Meridiam Investment GmbH (”Meridiam Investment”, Østerrike), kontrollert av Meridiam SAS (”Meridiam”, 

Frankrike). 

– Alpen Glasfaser Holding GmbH (”HoldCo”, Østerrike), et nystiftet selskap som skal eie alle aksjene i Alpen 

Glasfaser GmbH (”FibreCo”, Østerrike), som igjen skal eie alle aksjene i Alpen Glasfaser Zwei GmbH (”FibreCo 

Subsidized”, Østerrike) (HoldCo, FibreCo og FibreCo Subsidized kalles samlet for ”fellesforetaket”). 

TMAH og Meridiam Investment erverver felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over fellesforetaket. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– TMAH er en teleoperatør i Østerrike som, gjennom sitt datterselskap T-Mobile Austria GmbH, eier mobilnett med 

landsomfattende dekning, tilbyr mobile telekommunikasjonstjenester på detalj- og engrosnivå og eier og driver et 

hybrid fiber-/koaksialkabelnett i deler av Østerrike gjennom hvilket det tilbyr kabel-TV-, bredbånds- og 

fasttelefonitjenester til privat- og bedriftskunder. 

– Meridiam Investment er et porteføljeselskap som er indirekte heleid av Meridiam, en forvalter av alternative 

investeringsfond med fokus på langsiktige investeringer i infrastruktur i Europa, Nord- og Sør-Amerika og Afrika. 

3. Forretningsvirksomheten til fellesforetaket vil bestå i å bygge ut passiv fiberinfrastruktur i utpekte utbyggingsområder i 

Østerrike og tilby engrosprodukter innen bitstrøm-aksess til internettleverandører. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 40 av 

2.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10993 – T-MOBILE AUSTRIA HOLDING / MERIDIAM INVESTMENT / JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

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

2023/EØS/9/06 

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

(Sak M.10999 – SABIC AN / ETG WORLD / EIHL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SABIC Agri-Nutrients Company (”SABIC AN”, Saudi-Arabia), kontrollert av Saudi Basic Industries Corporation 

(”SABIC”, Saudi-Arabia), som igjen er kontrollert av Saudi Arabian Oil Company (”Saudi Aramco”, Saudi-Arabia). 

– ETC Group (”ETG World”, Mauritius). 

– ETG Inputs Holdco Limited (”EIHL”, De forente arabiske emirater), som i dag er kontrollert i fellesskap av ETG 

World og Government Employees Pension Fund of South Africa, representert ved Public Investment Corporation 

SOC Limited of South Africa (”PIC”, Sør-Afrika). 

SABIC AN og ETG World overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og  

artikkel 3 nr. 4 over EIHL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SABIC AN produserer diverse gjødselmaterialer som det primært selger til kunder i Saudi-Arabia. 

– ETG World er et multinasjonalt konglomerat med en mangfoldig portefølje av ekspertise innen en rekke bransjer, 

inkludert landbruksgjødsel (via EIHL), logistikk, varehandel og foredling, optimalisering av forsyningskjeder, digital 

transformasjon og energi. 

– EIHL er en importør, blander og distributør av gjødsel som har fokus på det afrikanske kontinentet og ikke er aktiv i 

EØS. EIHLs hovedvirksomhet består i å anskaffe gjødselråvarer, blande dem inn i gjødselblandinger og distribuere 

disse til forhandlere og direkte til sluttkunder. 

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 36 av 

31.1.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.10999 – SABIC AN / ETG WORLD / EIHL 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

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

(Sak M.11009 – PON.BIKE/VWFS/GLINICKE/DML) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Pon Holdings B.V. (”PON”, Nederland). 

 Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft (”VWFS”, Tyskland). 

 Glinicke Finanz Holding GmbH & Co. KG (”Glinicke”, Tyskland). 

 Digital Mobility Leasing GmbH (”DML”, Tyskland). 

PON, VWFS og Glinicke overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele DML. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 PON: langsiktig investering i en rekke segmenter knyttet til mobilitet, blant annet person- og nyttekjøretøyer og 

sykler, veibyggings- og jordforflytningsmaskiner, generatorer og totalløsninger for skipsfartsnæringen. 

 VWFS: utvikling, produksjon, markedsføring og salg av personbiler og andre kjøretøyer, inkludert reservedeler og 

tilbehør. Volkswagen driver også virksomhet innen distribusjon av kjøretøyer. Videre er Volkswagens finansierings-

aktiviteter knyttet til forhandler- og kundefinansiering, leasing og direkte bank- og forsikringsvirksomhet. 

 Glinicke: forhandlervirksomhet innen motorvogner av flere merker i hele Tyskland samt relaterte tilleggstjenester 

som bilutleie, bergingstjenester og bilparkutleie. 

 DML: virksomhet knyttet til leasingløsninger, primært i elsykkelsegmentet, for selvstendig næringsdrivende, 

næringsdrivende og mellomstore bedrifter i nesten alle bransjer. 

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 41 av 

3.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.11009 – PON.BIKE/VWFS/GLINICKE/DML 

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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

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

(Sak M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– INEOS AG (”INEOS”, Sveits). 

– China Petroleum and Chemical Corporation (”Sinopec”, Kina), et statseid foretak. 

– INEOS Sinopec Tianjin Petrochemicals Limited (”Ethylene JV”, Kina), et nystiftet fellesforetak kontrollert av 

INEOS og Sinopec. 

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

over Ethylene JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– INEOS er et privateid konglomerat som produserer en rekke forskjellige kjemikalier, herunder petrokjemikalier, 

spesialkjemikalier og oljeprodukter. 

– Sinopec er et petroleums- og petrokjemikonsern med hovedkontor i Beijing. 

3. Ethylene JVs forretningsvirksomhet vil bestå i å utvikle, bygge og drive et produksjonsanlegg for etylen og relaterte 

derivater i Kina. 

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

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

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

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

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

Kommisjonen. 

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 41 av 

3.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.11010 – INEOS / SINOPEC / ETHYLENE JV 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

(2)  EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 9/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.2.2023 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.11018 – COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG  

DEUTSCHLAND) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 27. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. (”CSI”, Italia), kontrollert av familien Pittini. 

– STEELAG Deutschland GmbH (”SDE”, Tyskland), kontrollert av Günther Alphei. 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CSI er aktivt innen produksjon av karbonstålprodukter (råstål produsert av gjenvunnet skrap) og markedsføring av 

ferdige produkter og avledede produkter, hovedsakelig beregnet på byggebransjen (og, i mindre grad, mekanisk 

industri). 

– SDE er aktivt innen produksjon av elektrosveisede armeringsnett og produkter av kaldtrukket ståltråd.  

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 41 av 

3.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.11018 – COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA / STEELAG DEUTSCHLAND 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”fusjonsforordningen”). 

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

(Sak M.11024 – GEODIS INTERNATIONAL / TRANS-O-FLEX EXPRESS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 25. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Geodis SA (”Geodis”, Frankrike), et heleid datterselskap av Société Nationale SNCF (”SNCF”, Frankrike), som igjen 

er heleid av den franske stat. 

 Trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA og Trans-o-flex Express Verwaltungs GmbH (samlet kalt ”Trans-o-flex”, 

Tyskland). 

Geodis overtar enekontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Trans-o-flex. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Geodis er et aksjeselskap basert i Frankrike og en europeisk logistikkoperatør med global rekkevidde som tilbyr 

forvaltningsløsninger for alle ledd i logistikkjeden. 

 Trans-o-flex leverer nasjonale og, i begrenset omfang, internasjonale logistikk- og transporttjenester og driver 

logistikknettverk for ekspresslevering av pakker og paller i Tyskland og Østerrike, med fokus på temperatur-

kontrollert transport. 

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(1). 

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 40 av 

2.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.11024 – GEODIS INTERNATIONAL / TRANS-O-FLEX EXPRESS 

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 C 366 av 14.12.2013, s. 5. 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.11034 – OMRON/KIRIN/KTS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 20. januar 2023 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

 Omron Corporation (”Omron”, Japan). 

 Kirin Brewery (”Kirin”, Japan). 

 Kirin Techno-System Company (”KTS”, Japan), som i dag er kontrollert av Kirin alene. 

Omron og Kirin overtar felles kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over 

KTS, som vil utgjøre et fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

 Omron er en japansk produsent som utvikler og leverer kontrollutstyr, fabrikkautomatiseringssystemer, elektroniske 

komponenter, billettautomater og medisinsk utstyr på globalt plan. 

 Kirin er et japansk integrert drikkevareselskap som produserer og selger alkoholholdige drikker. Det er en del av et 

konsern som er aktivt innen næringsmidler og drikkevarer, legemidler og helsevitenskap. 

KTS har virksomhet på følgende områder: KTS er en japansk produsent av inspeksjonsmaskiner som tilbyr omfattende 

inspeksjonssystemer til bruk i forbindelse med produksjon av flasker, bokser og andre beholdere innen en rekke bransjer, 

inkludert næringsmiddel- og drikkevareindustri og farmasøytisk industri.  

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 39 av 

1.2.2023. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.11034 – OMRON/KIRIN/KTS 

Merknadene sendes til Kommisjonen per e-post 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 (”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.10249 – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT /  

GROUPE ECORE HOLDING) 

Kommisjonen besluttet 16. desember 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. 2 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 32021M10249. 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.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) 

Kommisjonen besluttet 21. desember 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 32022M10713. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10853 – ISG/EEP/BSG) 

Kommisjonen besluttet 15. desember 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 

tysk 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 32022M10853. 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.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH  

PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) 

Kommisjonen besluttet 9. desember 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 32022M10905. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 9. desember 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 32022M10952. 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.10982 – STELLANTIS / HON HAI PRECISION INDUSTRY / JV) 

Kommisjonen besluttet 16. januar 2023 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 32023M10982. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.10983 – ALTAREA / CARREFOUR / SNC ALTACAR  

SARTROUVILLE / SNC ALTACAR NANTES) 

Kommisjonen besluttet 18. januar 2023 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 32023M10983. 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.10987 – BAIN CAPITAL / CAVERION) 

Kommisjonen besluttet 11. januar 2023 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 32023M10987. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.11000 – KKR / SERENTICA MAURITIUS / SERENTICA  

RENEWABLES SINGAPORE JV) 

Kommisjonen besluttet 18. januar 2023 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 32023M11000. 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, og EØS-tillegget nr. 9 av 22.2.2007, s. 64 ("fusjonsforordningen"). 
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