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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 10.2.2020 

Sak nr. 84717 

Vedtak nr. 006/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Midlertidig forlengelse av ordningen for produksjons-

tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier 

Rettslig grunnlag Forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd 

til nyhets- og aktualitetsmedier 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Mediemangfold 

Støtteform Tilskudd 

Budsjett NOK 358 millioner 

Varighet 31.12.2020 

Økonomiske sektorer Media 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Medietilsynet, Nygata 4, N-1607 Fredrikstad, 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/ 

2020/EØS/25/01 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

4. februar 2020 

i sak E-5/19 

Straffesak mot F og G 

(direktiv 2003/6/EF – markedsmanipulering – harmonisering – reelle transaksjoner – uriktige eller 

villedende signaler – sikre kursen på et unormalt eller kunstig nivå – legitime grunner – spredning av 

informasjon) 

I sak E-5/19, straffesak mot F og G – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i avtalen 

mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Borgarting lagmannsrett 

om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og 

markedsmanipulering (markedsmisbruk) – har Páll Hreinsson, president (saksforberedende dommer), Per 

Christiansen og Bernd Hammermann, dommere, 4. februar 2020 avsagt dom med følgende slutning:  

1. Transaksjoner som er utført, der regning og risiko er overført med full virkning mellom 

uavhengige parter, og som er korrekt meldt til markedet, vil kunne gi uriktige eller 

villedende signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på finansielle instrumenter etter 

direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a første strekpunkt. En vurdering av om det 

har forekommet markedsmanipulering etter direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a 

første strekpunkt, må baseres på objektive faktorer og en vurdering av resultatene av 

transaksjonene og virkningen av dem. Ved vurdering av om en transaksjon gir uriktige 

eller villedende signaler, kan imidlertid den aktuelle reelle kjøps- og salgsinteresse 

underbygge en konklusjon om at slike objektive faktorer foreligger. 

2. Det er ikke forenlig med direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre strekpunkt at 

det ved bedømmelsen av om en kurs ligger på et «unormalt» eller «kunstig» nivå, tas 

utgangspunkt i de individuelle forutsetninger for investoren som utfører handelsordren 

eller transaksjonen.  

Om en kurs er «unormal» eller «kunstig» etter direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav 

a andre strekpunkt kan fastslås på grunnlag av én enkelt handelsordre eller transaksjon. 

Det er opp til den nasjonale domstol å avgjøre i en bestemt sak om vilkårene for 

berettigelse er innfridd. Slike faktorer kan være sammenligninger med tidligere meldte 

kurser og endringer i handels- og markedsforhold, i forhold både til det aktuelle marked 

og til det finansielle instrument og dets utsteder. 

Kursen kan sikres i henhold til direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre 

strekpunkt i en transaksjon med et verdipapir som ikke handles i en auksjonsmekanisme, 

men som har kommet til gjennom direkte forhandlinger mellom to av flere meglerhus. Det 

er den anmodende domstol som må fastslå om kursen har blitt sikret, ved vurdering av 

faktorer som det aktuelle markeds art og type, herunder typen og prisen på det finansielle 

instrument som handles i markedet, om markedet og det aktuelle finansielle instrument er 

preget av lav likviditet i handelen, samt den informasjon som er tilgjengelig for 

markedsdeltakerne, herunder de metoder som brukes for å informere om handler.  

3. Grunner knyttet til avdekking av markedsbildet med hensyn til tilbud av, etterspørsel 

etter og pris på et finansielt instrument, eller utnyttelse av andre investorers usikkerhet i 

denne sammenheng, kan i prinsippet utgjøre legitime grunner i henhold til i direktiv 

2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre ledd. Dette forutsetter at de ikke er i strid med 

direktivets formål. Dette er det den nasjonale domstol som må vurdere i lys av investorens 

atferd sett under ett. Det er også den nasjonale domstol som må vurdere om det foreligger 

en akseptert markedspraksis, som gjelder for det aktuelle marked og finansielle 

instrument. Både vilkåret om legitim grunn og transaksjonens samsvar med en akseptert 

markedspraksis, må være oppfylt for at en investor skal kunne påberope seg artikkel 1 nr. 

2 bokstav a andre ledd.   

2020/EØS/25/02 
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4. Det er ikke forenlig med direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav c å anse opplysninger 

som spredt når en investor, som i en situasjon som den hovedsaken gjelder, har gitt 

informasjon om en mulig transaksjon til en megler med sikte på videreformidling til én 

eller flere andre investorer i markedet, eller megleren faktisk har videreformidlet 

opplysningen. 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak. M.9547 – Johnson & Johnson / Tachosil) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Kommisjonen mottok 19. februar 2020 melding(1) i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til 

artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel  22 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 (fusjonsforordningen) om 

en planlagt foretakssammenslutning. 

Kommisjonen besluttet 25. mars 2020 å innlede behandling(2) i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i 

fusjonsforordningen. Partene underrettet 8. april 2020 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhånds-

meldingen og godtgjorde dermed at de hadde avbrutt foretakssammenslutningen. 

  

(1) Publisert i Den europeiske unions tidende C 63 av 26.02.2020, s. 5. 

(2) Publisert i Den europeiske unions tidende C 102 av 30.3.2020, s. 2. 

2020/EØS/25/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9489 – Air Canada / Transat) 

1.  Kommisjonen mottok 15. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Air Canada (Canada) 

– Transat A.T. Inc. (”Transat”, Canada) 

Air Canada overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Transat. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Air Canada: globalt flyselskap som driver ruteflyging med passasjerer i Canada og internasjonalt, herunder mellom 

Canada og Europa. Air Canada flyr på Europa med sin egen flåte og gjennom sitt datterforetak Air Canada Rouge. 

– Transat: morselskapet til Air Transat, som driver ruteflyging med passasjerer i Canada og internasjonalt, herunder 

mellom Canada og Europa. Transat er også aktivt som internasjonalt reiselivsselskap og utvikler og omsetter 

feriereiser i Canada, Nord-, Mellom- og Sør-Amerika samt Europa.  

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

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

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 131 av 

22.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9489 – Air Canada / Transat 

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”). 

2020/EØS/25/04 

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

(Sak M.9554 – Elanco Animal Health / Bayer Animal Health Division) 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Elanco Animal Health Inc. (”Elanco”, USA) 

– Bayer AGs dyrehelsevirksomhet (”BAH”), kontrollert av Bayer AG (”Bayer”, Tyskland) 

Elanco overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over BAH. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Elanco: dyrehelseselskap som utvikler, produserer og omsetter produkter til kjæledyr og produksjonsdyr på 

verdensbasis. 

– BAH: består av Bayers dyrehelsevirksomhet og er aktivt på verdensbasis innen utvikling, produksjon og omsetning 

av produkter til kjæledyr og produksjonsdyr.  

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.   

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 132 av 

23.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9554 – Elanco Animal Health / Bayer Animal Health Division 

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”). 

2020/EØS/25/05 

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

(Sak M.9772 – Helvetia/CASER) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (”Helvetia”, Sveits), i siste instans kontrollert av Helvetia 

Holding AG 

– Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A (”CASER”, Spania) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CASER: spansk konsern som fokuserer på forsikringsbransjen samt helsetjenester, tannlegeklinikker og pleiehjems-

tjenester. 

– Helvetia: sveitsisk totalleverandør av forsikringstjenester med tilstedeværelse også i Den europeiske union (bl.a. i 

Tyskland, Østerrike, Frankrike, Italia og Spania). Foretaket er i siste instans kontrollert av Helvetia Holding AG, et 

sveitsisk børsnotert selskap.  

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 131 av 

22.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9772 – Helvetia/CASER 

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/25/06 

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

(Sak M.9780 – BNP Paribas / Bank of Baroda / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BNP Paribas Asset Management Asia (”BNPP AM Asia”, Hongkong), som tilhører konsernet BNP Paribas (”BNPP”, 

Frankrike) 

– BNP Paribas Asset Management India Private Limited (”BNPP AMC”, India)  

– BNP Paribas Trustee India Private Limited (”BNPP TC”, India) 

– Bank of Baroda (”BOB”, India) 

– Baroda Asset Management India Limited (”BOB AMC”, India) 

– Baroda Trustee India Private Limited (”BOB TC”, India, som sammen med BNPP AMC, BOB AMC og BNPP TC 

utgjør ”JV”, India) 

BNPP AM Asia og BOB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BNPP: bankkonsern som er notert på Euronext-børsen i Paris og har hovedkontor i Paris, aktivt i en lang rekke land. 

Det har tre kjernevirksomheter: privatbanktjenester, bedrifts- og investeringsbanktjenester og kapitalforvaltning. 

BNPP er aktivt i India gjennom sitt datterforetak BNPP AM Asia. 

– BNPP AMC: kapitalforvaltningsselskap som er et datterforetak av BNPP AM Asia, og som oppretter og forvalter 

verdipapirfond og tilbyr porteføljeforvaltningstjenester i India. 

– BNPP TC: spesialinnrettet forvaltningsselskap for verdipapirfondene som forvaltes av BNPP AMC. 

– BOB: statseid bank, hovedsakelig aktiv i India, der den tilbyr en rekke banktjenester til privatpersoner samt svært 

små, små og mellomstore bedrifter. 

– BOB AMC: heleid datterforetak av Bank of Baroda, engasjert i kapitalforvaltning i India (opprettelse og forvaltning 

av verdipapirfond). 

– BOB TC: spesialinnrettet forvaltningsselskap for verdipapirfondene som forvaltes av BOB AMC. 

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 131 av 

22.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9780 – BNP Paribas / Bank of Baroda / 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/25/07 

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

(Sak M.9794 – Renault / Ferrovial / Car Sharing Mobility Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Renault Mobility as an Industry, kontrollert av Renault, S.A.S. (”Renault”, Frankrike)  

– Ferrovial Mobility, S.L.U., kontrollert av Ferrovial, S.A. (”Ferrovial”, Spania) 

– Car Sharing Mobility Services, S.L. (”Zity Hub”, Spania), nå kontrollert av Ferriovial 

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

nr. 4 over Zity Hub. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Renault: multinasjonalt selskap i bilbransjen med produksjon og levering av personbiler som hovedvirksomhet. 

Hovedvirksomheten er produksjon og levering av personbiler under varemerkene Renault, Dacia, Renault Samsung 

Motors, Alpine og LADA, men foretaket selger også bruktbiler, reservedeler til varemerkene Renault, Dacia og 

Renault Samsung Motors og kjøretøyer til andre produsenter som videreselger dem under sine egne varemerker 

(f.eks. Fiat, Daimler og GM). 

– Ferrovial: internasjonalt foretak innen bygging og drift av infrastruktur og levering av tjenester på fire hoved-

forretningsområder: tjenester (nå under avvikling), bomveier, bygg- og anleggsvirksomhet og lufthavner. Dessuten 

bygger og driver det anlegg for vannbehandling, vannrensing og avsalting av sjøvann, forvalter over 400 kilometer 

kraftlinjer og har en nyopprettet enhet som søker å fremme og utvikle nye former for mobilitet. 

– Zity Hub: selskap innrettet etter spansk lov for å tilby bildelingstjenester i Madrids byområde (etter sammenslutningen 

også i andre byer og land) under varemerket Zity. 

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 131 av 

22.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9794 – Renault / Ferrovial / Car Sharing Mobility Services 

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.9809 – Eni Rewind / CDP Equity / CircularIT JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 15. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Eni Rewind S.p.A. (”Eni Rewind”), kontrollert av Eni S.p.A. (”ENI”, Italia)  

– CDP Equity S.p.A. (”CDP Equity”), kontrollert av Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (”CDP”, Italia) 

Eni Rewind og CDP Equity overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak, CircularIT S.p.A. (”CircularIT”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Eni Rewind: et foretak fullt ut kontrollert av ENI, som er et selskap i olje- og naturgassektoren. 

– CDP Equity: holdingselskap i CDP, som investerer med langsiktig perspektiv i italienske selskaper av vesentlig 

nasjonal interesse.  

– CircularIT: det nystiftede fellesforetaket som skal drive virksomhet på markedet for ufarlig, sortert avfall, særlig i 

markedssegmentet for behandling av organisk fast avfall fra byområder, og på markedet for levering av fornybare 

råstoffer til produksjon av drivstoff til biler og bunkersolje til skip.  

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 131 av 

22.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9809 – Eni Rewind / CDP Equity / CircularIT 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/25/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9822 – Bridgepoint / Financière Holding CEP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 14. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Bridgepoint SAS (”Bridgepoint”, Frankrike) 

– Financière Holding CEP og dets datterforetak (”CEP”, Frankrike) 

Bridgepoint overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele CEP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bridgepoint: et egenkapitalinvesteringsfirma som via sine datterforetak forvalter og gir råd til en rekke investeringsfond 

med direkte eller indirekte eierandeler i mange driftsselskaper over hele verden. 

– CEP: et konsern aktivt hovedsakelig innen megling av kredittforsikring og pantelån. 

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 132 av 

23.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9822 – Bridgepoint / Financière Holding CEP 

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/25/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9833 – KKR/Viridor)  

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 8. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– KKR & Co. Inc. (USA) 

– Viridor Limited (Det forente kongerike)  

KKR & Co. Inc. overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Viridor 

Limited. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– KKR & Co. Inc.: kapitalfond og andre investeringsprodukter til investorer samt kapitalmarkedsløsninger. 

– Viridor Limited: avfallshåndtering og fornybar energi.  

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 130 av 

21.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9833 – KKR/Viridor  

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/25/11 

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


23.4.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 25/13 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9840 – Macquarie / Fresco International) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. april 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Macquarie European Infrastructure Fund 4 LP (”MEIF 4”, Det forente kongerike), i siste instans kontrollert av 

Macquarie Group Limited (”Macquarie”, Australia) 

– Fresco International S.à.r.l (”Fresco International ”, Luxembourg), nå indirekte kontrollert i fellesskap av Macquarie 

og Kuwait Investment Authority (”KIA”, Kuwait) 

MEIF 4 overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Fresco International. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Macquarie: investeringsselskap med interesser i en rekke selskaper i flere ulike sektorer, bl.a. i kraftverk i Europa. 

– Fresco International: holdingselskapet i Viesgo Group. Viesgo Group er et spansk aksjeselskap med interesser i et 

elektrisitetsdistribusjonsnett i Spania og i kraftverk i både Spania og Portugal. Fresco International er nå indirekte 

kontrollert av Macquarie og KIA.  

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 132 av 

23.4.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9840 – Macquarie / Fresco International 

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/25/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9502 – Synthomer / Omnova Solutions) 

Kommisjonen besluttet 15. januar 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. 2 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 32020M9502. 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.9507 – Salini Impregilo / Astaldi) 

Kommisjonen besluttet 7. april 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 32020M9507. 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/25/13 

2020/EØS/25/14 

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.9689 – Apollo Management / Tech Data Corporation) 

Kommisjonen besluttet 24. 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 32020M9689. 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.9714 – Viacom/beIN/Miramax) 

Kommisjonen besluttet 21. 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 

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 32020M9714. 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.9731 – ASE/Asteelflash) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32020M9731. 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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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 Beslutnings-

referanse 

Beslutningsdato Godkjenningsnummer Ytterligere 

opplysninger 

Pentasinkkromatoktahydroksid 

EF-nr. 256-418-0, CAS-

nr. 49663-84-5 

K (2020) 1841 30. mars 2020 REACH/20/11/0 

REACH/20/11/1 

REACH/20/11/2 

REACH/20/11/3 

EUT C 113 av 

6.4.2020, s. 6 

Kaliumdikromat 

EF-nr. 231-906-6, CAS-

nr. 7778-50-9 

K(2020) 2073 1. april 2020 REACH/20/3/0 

REACH/20/3/1 

EUT C 122 av 

15.4.2020, s. 3 

Dikromtris(kromat) 

EF-nr. 246-356-2, CAS-

nr. 24613-89-6 

K(2020) 2056 8. april 2020 REACH/20/10/0 EUT C 122 av 

15.4.2020, s. 4 

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. 
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