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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9696 – ArcelorMittal Neel Tailored Blanks / TT Steel Service India / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 26. mars 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ArcelorMittal Neel Tailored Blanks Private Limited (”ANTB”, Luxembourg/India), i fellesskap kontrollert av 

ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine SAS (India) (i siste instans kontrollert av ArcelorMittal (Luxembourg)) og 

Neel Metal Products Limited (India) 

– TT Steel Service India Private Limited (”TTSSI”, India), som tilhører Toyota Group 

– ArcelorMittal Neel TT Private Limited (”ANTT”, India), i fellesskap kontrollert av ANTB og TTSSI 

ANTB og TTSSI overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over ANTT. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ANTB: produksjon, distribusjon, markedsføring og salg av stålprodukter, herunder spesialtilpassede, sveisede emner. 

Det leverer stål til flere forskjellige bruksområder, herunder bilindustri, bygg og anlegg, husholdningsapparater og 

emballasje. 

– TTSSI: driver Steel Service Center (SSC). 

– ANTT: produksjon og salg av spesialtilpassede, sveisede emner i utelukkende i India. 

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 punkt.  

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 113 av 

6.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9696 – ArcelorMittal Neel Tailored Blanks / TT Steel Service India / JV 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2020/EØS/22/01 

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

(Sak M.9753 – Hexcel/Woodward) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 27. mars 2020 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hexcel Corporation (”Hexcel”, USA) 

– Woodward, Inc. (”Woodward”, USA) 

Hexcel fusjonerer i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a) med foretaket Woodward. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hexcel: utvikling, produksjon og levering av lette konstruksjonsmaterialer med høy ytelse, herunder karbonfiber, 

spesialforsterkninger, forhåndsimpregnerte komposittfibre og andre fiberforsterkede matrisematerialer, klebemidler og 

komposittmaterialer til bruk innen kommersiell luftfarts-, romfarts- og forsvarsindustri og andre industrisektorer. 

– Woodward: utforming, produksjon, levering og vedlikehold av kontrolløsninger for romfartsindustrien og andre 

industrisektorer. 

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 punkt.  

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 115 av 

7.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9753 – Hexcel/Woodward 

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. 

2020/EØS/22/02 

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

(Sak M.9763 – Bidvest Group / PHS Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 31. mars 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– The Bidvest Group Limited (”Bidvest”, Sør-Afrika) 

– PHS Bidco Limited (sammen med sine datterselskaper: ”PHS Group”, Det forente kongerike) 

Bidvest overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele PHS Group. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bidvest: levering av anleggsforvaltningstjenester i Det forente kongerike og Irland.  

– PHS Group: levering av en rekke hygieneløsninger og andre spesialiserte virksomhetstjenester, herunder 

vaskeromsløsninger, arbeidsklær, vaskeritjenester og -utstyr i tillegg til tjenester knyttet til utleie av planter i Det 

forente kongerike, Irland og Spania.  

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 punkt.  

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 116 av 

8.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9763 – Bidvest Group / PHS Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

(1) EUT L 24 av 29.1. 2004, s. 1 (”fusjonsforordningen”). 

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

2020/EØS/22/03 

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

(Sak M.9770 – Sun Life Financial / InfraRed Partners) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 30. mars 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Sun Life Financial Inc. (”Sun Life”, Canada) 

– InfraRed Partners LLP (”InfraRed”, Det forente kongerike) 

SunLife overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket InfraRed. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Sun Life: finansiell tjenesteorganisasjon som leverer forsikrings-, formue- og aktivaforvaltningsløsninger til 

enkeltpersoner og forretningskunder, hovedsakelig i Canada og USA. 

– InfraRed: investeringsforvaltningsforetak som i dag forvalter egenkapital på 12 milliarder USD i en rekke private og 

børsnoterte fond, hovedsakelig for institusjonelle investorer 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 punkt.  

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 116 av 

8.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9770 – Sun Life Financial / InfraRed Partners 

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. 

2020/EØS/22/04 

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

(Sak M.9783 – EQT / OMERS / DGF / Inexio) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 2. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Infrastructure IV (Luxembourg), kontrollert av EQT Fund Management S.à.r.l (”EFMS”, Luxembourg) 

– OMERS Infrastructure European Holdings 2 B.V. (”OMERS Infrastructure”, Nederland), kontrollert av OMERS 

Administration Corporation (”OMERS”, Canada)  

– Enheter som tilhører konsernet Deutsche Glasfaser Group (”DGF”, Tyskland), kontrollert av Goethe Acquisition 

GmbH (Tyskland) 

– Inexio Beteiligungs GmbH & Co. KGaA og inexio Beteiligungs Geschaftsfuhrungs GmbH med datterselskaper 

(”Inexio”, Tyskland), begge kontrollert alene av EQT Infrastructure IV 

EFMS og OMERS overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

nr. 4 over hele DGF og Inexio. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT Infrastructure IV: et investeringsfond som er en del av EQT-konsernet med private egenkapitalfond som har 

investeringsvirksomhet i infrastruktur og infrastrukturtilknyttede aktiva og foretak hovedsakelig i Europa og Nord-

Amerika. 

– OMERS Infrastructure: den europeiske investeringsplattformen for infrastrukturinvesteringene til OMERS, som er 

ansvarlig for investering og administrasjon av pensjoner for aktive og pensjonerte ansatte samt ansatte som har utsatt 

pensjonskravene i kommuner, skolevesen, biblioteker, politivesen og andre lokale myndigheter i Ontario. 

– DGF: levering av fast internettilgangstjenester til foretak-til-kunder og foretak-til-foretak hovedsakelig til detaljhandels- 

og virksomhetskunder i Tysland, hovedsakelig i delstatene Nordrhein-Westfalen og Niedersachsen, samt levering av IP-

fjernsynstjenester. 

– Inexio: levering av fast internettilgangstjenester i Tyskland, fiberoptiske nettverkstjenester, skyteknologi og 

vertsløsninger for foretak-til-foretak og foretak-til-kunder med hovedvekten av kundene i delstatene Rheinland-Pfalz 

og Saarland. 

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 punkt.  

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 116 av 

8.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9783 – EQT / OMERS / DGF / Inexio 

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. 

2020/EØS/22/05 

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

(Sak M.9811 – Franklin Resources, INC. / Legg Mason, INC.) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 1. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Franklin Resources, INC. (”Franklin Resources”, USA) 

– Legg Mason, INC. (”Legg Mason”, USA) 

Franklin Resources overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Legg Mason. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Franklin Resources: leverer investeringsforvaltning og tilknyttede tjenester til private og institusjonelle investorer 

samt investorer med store formuer.  

– Legg Mason: leverer investeringsforvaltning og tilknyttede produkter og tjenester til institusjonelle kunder og 

privatkunder.  

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 punkt.  

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 116 av 

8.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9811 – Franklin Resources, INC. / Legg Mason, INC. 

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. 

2020/EØS/22/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8871 – RWE / E.ON Assets) 

Kommisjonen besluttet 26. februar 2019 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 32019M8871. 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.9662 – Generali/Klesia) 

Kommisjonen besluttet 31. mars 2020 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 32020M9662. 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. 

2020/EØS/22/07 

2020/EØS/22/08 

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

(Sak M.9709 – Eni / CDP Equity / GreenIT) 

Kommisjonen besluttet 13. februar 2020 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 

italiensk 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 32020M9709. 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.9742 – Sinopec Group / Joint Stock Company Novatek /  

Gazprombank / SINOVA Natural Gas Company) 

Kommisjonen besluttet 30. mars 2020 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 32020M9742. 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. 

2020/EØS/22/09 

2020/EØS/22/10 

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

(Sak M.9755 – MAIF 2 / PSP / AirTrunk) 

Kommisjonen besluttet 27. mars 2020 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 32020M9755. 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.9765 – AustralianSuper / Peel Group / DWS / Peel Ports) 

Kommisjonen besluttet 23. mars 2020 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 32020M9765. 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. 

2020/EØS/22/11 

2020/EØS/22/12 

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

(Sak M.9789 – CMA CGM / CMP / Terminal Link) 

Kommisjonen besluttet 18. mars 2020 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 32020M9789. 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. 

2020/EØS/22/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Statsstøtte – Ungarn 

Statsstøtte SA.48556 (2019/C) (tidl. 2018/N) – Regional investeringsstøtte til Samsung SDI 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 14. oktober 2019, underrettet Ungarn om at den har besluttet å innlede 

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

til ovennevnte tiltak 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støttetiltaket som Kommisjonen vil innlede undersøkelse 

av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 12), til: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2020/EØS/22/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0012.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Statsstøtte – Frankrike 

Statsstøtte SA.49414 (2019/NN) – Reform av regelverket for lagring av gass i Frankrike 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 28. februar 2020, underrettet Frankrike om at den har besluttet å innlede 

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

til ovennevnte tiltak. 

Berørte parter kan sende inn sine merknader til støttetiltaket som Kommisjonen vil innlede undersøkelse 

av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 39), til: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

BE-1049 Bruxelles/Brussel  

BELGIA 

Faks: + 32 22961242 

E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. 

2020/EØS/22/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0039.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.112.01.0039.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om Den  

europeiske unions virkemåte 

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse 

Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.55038 

(2019/N) 

Slovakia Západné Slovensko, 

Stredné Slovensko, 

Východné 

Slovensko, 

Bratislavský 

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., v 

skratke HBP, a.s. 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 1 

SA.56047 

(2019/N) 

Det forente 

kongerike 

— Film Tax Relief prolongation EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 2 

SA.55504 

(2019/N) 

Slovenia Savinjska Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo 

Slovenije 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 3 

SA.53792 

(2019/N) 

Latvia Latvia Kompensācija zemes īpašniekiem un 

lietotājiem par zaudējumiem, kas 

saistīti ar īpaši aizsargājamo 

nemedījamo sugu un migrējošo sugu 

dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 4 

SA.55377 

(2019/N) 

Det forente 

kongerike 

— Welsh Government Rescue and 

Restructuring Aid Scheme for Non-

Financial SMEs in Difficulty 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 5 

SA.55903 

(2019/N) 

Tyskland — Befreiung von der Luftverkehrsteuer 

hinsichtlich Abflügen von 

Inselbewohnern und in anderen Fällen 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 6 

SA.55227 

(2019/NN) 

Nederland GROOT-

AMSTERDAM 

AEB Holding N.V. EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 7 

SA.45140 

(2017/NN) 

Belgia VLAAMS GEWEST Antwerp airport EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 8 

SA.45139 

(2017/NN) 

Belgia VLAAMS GEWEST Ostende airport EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 9 

SA.46309 

(2016/N) 

Frankrike FRANCE Modification des deux régimes d’aides 

d’Etat concernant les exonérations de 

charges sociales patronales pour les 

navires français soumis à concurrence 

internationale 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 10 

SA.50199 

(2019/N) 

Litauen — New RES scheme in Lithuania EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 11 

SA.55951 

(2019/N) 

Latvia — Atbalsts kredītprocentu daļējai 

dzēšanai 

EUT C 84 av 

13.3.2020, s. 12 

SA.47662 

(2017/N) 

Polen Wroclawski LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. EUT C 93 av 

20.3.2020, s. 1 

SA.49276 

(2019/N) 

Romania — Dezvoltarea infrastructurii de 

reîncărcare pentru vehicule electrice și 

electrice hibride reîncărcabile 

EUT C 93 av 

20.3.2020, s. 2 

SA.54042 

(2019/N) 

Bulgaria Sofia Stolitsa 

(capital) 

Toplofikacia Sofia EAD, project 

name” Design and construction of 

installation for combined energy 

production in Sofia with RDF 

utilization — third phase of the 

Integrated system of Waste 

Management facilities for Sofia 

Municipality 

EUT C 93 av 

20.3.2020, s. 3 

SA.55761 

(2019/N) 

Nederland — Wijziging van SDE+ regeling 

(verlenging voor 2020) 

EUT C 93 av 

20.3.2020, s. 3 

2020/EØS/22/16 
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Støttenr. Medlemsstat Region 
Støtteordningens tittel (og/eller navnet 

på mottakeren): 

Nærmere 

opplysninger 

SA.55829 

(2019/N) 

Tyskland DEUTSCHLAND Förderung von Forschungs- und 

Technologievorhaben im Rahmen des 

sechsten nationalen zivilen 

Luftfahrtforschungsprogramms — 

(LuFo VI) 

EUT C 93 av 

20.3.2020, s. 4 

SA.55186 

(2019/N) 

Tyskland DEUTSCHLAND Computerspieleförderung des Bundes EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 1 

SA.55609 

(2019/N) 

Det forente 

kongerike 

— SNH Goose Management Scheme EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 2 

SA.55861 

(2019/N) 

Tsjekkia — Zajištění interoperability v železniční 

dopravě 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 2 

SA.55889 

(2019/N) 

Tyskland — Hamburg: AUKM- und 

Tierschutzverpflichtungen sowie 

ökologischer Landbau: Einzelfälle 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 3 

SA.55933 

(2019/N) 

Polen Pomorskie Pomorsko Mazurska Hodowla 

Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w 

Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 

Świeszyno 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 4 

SA.55977 

(2019/N) 

Tyskland — Richtlinie zur Förderung der 

Anschaffung von Elektrobussen im 

öffentlichen Personennahverkehr 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 5 

SA.56250 

(2020/N) 

Romania Olt Rescue aid in favor of Complexul 

Energetic Oltenia 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 6 

SA.56302 

(2020/N) 

Italia SARDEGNA Aiuti agli investimenti nel settore 

apistico 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 7 

SA.56708 

(2020/N) 

Danmark DANMARK Danish guarantee scheme for SMEs 

affected by COVID-19 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 8 

SA.56709 

(2020/N) 

Frankrike — France — COVID-19: Plan de 

sécurisation du financement des 

entreprises 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 8 

SA.56714 

(2020/N) 

Tyskland — Germany — COVID-19 measures EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 9 

SA.56722 

(2020/N) 

Latvia — COVID-19: Loan guarantee scheme 

and subsidied loan scheme 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 10 

SA.56790 

(2020/N) 

Tyskland — Regelung zur vorübergehenden 

Gewährung geringfügiger Beihilfen im 

Geltungsbereich der Bundesrepublik 

Deutschland im Zusammenhang mit 

dem Ausbruch von COVID-19 

(‘Bundesregelung  

Kleinbeihilfen 2020’) 

EUT C 112 av 

3.4.2020, s. 10 
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Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for  

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

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

begrensninger for kjemikalier (REACH) 

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

Følgende beslutninger er offentliggjort i Den europeiske unions tidende: 

Stoffnavn Beslutningsreferanse Beslutningsdato Godkjenningsnummer Ytterligere 

opplysninger 

Kromtrioksid  

EF-nr. 215-607-8, 

CAS-nr. 1333-82-0 

K (2020) 1655 19. mars 2020 REACH/19/41/0 EUT C 99 av 

26.3.2020, s. 6 

Kromtrioksid  

EF-nr. 215-607-8, 

CAS-nr. 1333-82-0 

K(2020) 1656 20. mars 2020 REACH/20/9/0 

REACH/20/9/1 

EUT C 100 av 

27.3.2020, s. 14 

Beslutningene finnes på Europakommisjonens nettsted: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm. 

  

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

2020/EØS/22/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.099.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.099.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.100.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.100.01.0014.01.ENG
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
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