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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 11. mars 2020 

Sak nr. 84744 

Vedtak nr. 017/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Hywind Tampen-prosjektet 

Rettslig grunnlag Støtteordningen ”Fremme av energi fra fornybare 

kilder” under Enovas program ”Fullskala innovativ 

teknologi og klimateknologi”  

Type tiltak Individuell støtte 

Formål Fornybar energi, miljøvern 

Støtteform Direkte tilskudd 

Budsjett NOK 2229,6 millioner (diskontert) 

Støtteandel 43,5 % 

Økonomiske sektorer Produksjon av elektrisitet 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Enova SF 

Brattørkaia 17A 

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/ 

2020/EØS/39/01 

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

EFTA-DOMSTOLENS DOM 

10. mars 2020 

i sak E-3/19 

Gable Insurance AG in Konkurs 

(direktiv 2009/138/EF – insolvens – framgangsmåte for avvikling – forsikringsfordring – rettslig akkord – 

forskjellig behandling av forsikringsfordringer) 

I sak E-3/19, Gable Insurance AG in Konkurs – ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i 

avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol fra Den fyrstelige 

domstol (Fürstliches Landgericht) i Liechtenstein om tolkningen av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2009/138/EF av 25. november 2009 om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og 

gjenforsikring (Solvens II), tilpasset avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde – har 

EFTA-domstolen, sammensatt av Páll Hreinsson, president, Per Christiansen (saksforberedende dommer) 

og Bernd Hammermann, dommere, 10. mars 2020 avsagt dom med følgende slutning:  

1. En forsikringsfordring må være basert på en forsikret hendelse som inntreffer før 

opphevelsen av en forsikringsavtale, for at den skal anses som en forsikringsfordring etter 

artikkel 268 nr. 1 bokstav g) i direktiv 2009/138/EF. Omfanget av en forsikringsfordring 

kan imidlertid ikke være begrenset til fordringer som har oppstått eller har blitt anmeldt 

eller godkjent før framgangsmåten for avvikling ble innledet, dersom fordringen ennå 

ikke fullt ut kan fastslås. Etter artikkel 274 nr. 2 bokstav g) i direktiv 2009/138/EF er det 

for nasjonal rett å fastsette spesifikke regler og vilkår for fordringers anmeldelse, kontroll 

og godkjenning, inkludert tidsfrister for anmelding av fordringer og endelig fastsettelse av 

fordringens størrelse i tilfeller der elementer av gjelden ikke ennå er kjent, forutsatt at 

forsikringsfordringer gis absolutt prioritet foran alle andre fordringer i samsvar med 

artikkel 275 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF. 

En fordring for skyldt premie som oppstår som følge av oppheving av en forsikringsavtale 

etter at framgangsmåten for avvikling innledes, utgjør ikke en forsikringsfordring etter 

artikkel 268 nr. 1 bokstav g) i direktiv 2009/138/EF. 

2. Artikkel 268 nr. 1 bokstav d) og artikkel 274 nr. 2 bokstav i) i direktiv 2009/138/EF 

verken krever eller er til hinder for at EØS-statene sørger for at en framgangsmåte for 

avvikling kan avsluttes ved akkord. Det er opp til nasjonal rett å fastsette kravene for å 

avslutte framgangsmåten for avvikling, forutsatt at prinsippet om lik behandling av 

forsikringskreditorer overholdes. 

3. Artikkel 275 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2009/138/EF er ikke til hinder for nasjonale regler 

om anmeldelse, kontroll og godkjenning av forsikringsfordringer som fører til forskjellig 

kategorisering og rangering av forsikringsfordringer, forutsatt at nevnte regler sikrer at 

forsikringsfordringer har prioritet over andre fordringer, og at forsikringskreditorer 

behandles likt med hensyn til anmeldelse, kontroll og godkjenning av fordringer. 

2020/EØS/39/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9779 – Alstom / Bombardier Transportation) 

1. Kommisjonen mottok 11. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alstom S.A. (Frankrike) 

– Bombardier Transportation (Investment) UK Ltd (Det forente kongerike) 

Alstom overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Bombardier Transportation. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Alstom: jernbaneindustri, herunder transportløsninger (fra høyhastighets- og fjerntog til metroer, trikker og elbusser), 

kundetilpassede tjenester (vedlikehold og modernisering) og tjenester rettet mot passasjerer og infrastruktur, digital 

mobilitet og signalløsninger. 

– Bombardier Transportation: jernbaneløsninger, herunder tog, subsystemer, signalsystemer og komplette nøkkel-

ferdige transportsystemer og -tjenester. 

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 205 av 

19.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9779 – Alstom / Bombardier Transportation 

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/39/03 

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

(Sak M.9853 – HGK / Imperial Shipping Group) 

1.  Kommisjonen mottok 20. mai 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Häfen und Güterverkehr Köln AG (”HGK”, Tyskland), kontrollert av Stadtwerke Köln GmbH (Tyskland) 

– den europeiske innlandsfartvirksomheten til Imperial Mobility International B.V. & Co. KG (”Imperial Group”, 

Nederland)  

HGK overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Imperial Group, nærmere 

bestemt den europeiske innlandsfartvirksomheten og visse tilknyttede virksomheter (”Imperial Shipping Group”, 

Nederland, Tyskland og Frankrike). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HGK: transport på innlands vannveier, laste-, losse- og omlastingstjenester ved innlandsterminaler, innlands havnein-

frastruktur, jernbanetransport, jernbaneinfrastruktur, spedisjon og logistikktjenester og nærskipsfart i Tyskland med fokus 

på Köln- og Rhin-området. 

– Imperial Shipping Group: fart på innlands vannveier, laste-, losse- og omlastingstjenester, lagring, transportlogistikk, 

skipsklarering og handel med kjøretøyer for kunder i Tyskland, Benelux og det nordøstlige Frankrike. 

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 200 av 

15.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9853 – HGK / Imperial Shipping 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”). 

2020/EØS/39/04 

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

(Sak M.9862 – Fiege / Reiner Kurzhals / Cornelius Brosche / Remondis / WDL) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Fiege Logistik Stiftung & Co. KG (”Fiege”, Tyskland), en del av Fiege-konsernet (Tyskland)  

– Remondis Assets & Services GmbH & Co. KG (”Remondis”, Tyskland), en del av Remondis-konsernet (Tyskland), 

som i siste instans er kontrollert av Rethmann SE & Co. KG (”Rethmann”, Tyskland) 

– Westphalia DataLab GmbH (”WDL”, Tyskland) 

Fiege, Remondis og de andre aksjeeierne, Reiner Kurzhals og Cornelius Brosche, overtar i fellesskap kontroll i henhold til 

fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over WDL. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Fiege: tilhører Fiege-konsernet, som tilbyr ulike logistikktjenester (hovedsakelig) i hjemmemarkedet Tyskland, men også 

i andre land.  

– Remondis: Remondis-konsernets sentrale administrative enhet. Remondis-konsernets hovedvirksomhet er 

avfallshåndtering, vannbehandling og gjenvinning. Remondis-konsernet er en avdeling i Rethmann-konsernet. 

Rethmann-konsernet er organisert i tre avdelinger: vannforvaltning og den sirkulære økonomien, logistikk og 

næringsmidler og dyrefôr. 

– WDL: tilbyr rådgivning innen dataanalyse til selskaper og utvikler og markedsfører programvareløsninger for selskaper, 

basert på kunstig intelligens og særlig maskinlæring, for analyse av forretningsdata og utarbeidelse av prognoser for 

forretningsutvikling, i tillegg til programvareløsninger for medisinsk forskning. 

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 203 av 

17.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9862 – Fiege / Reiner Kurzhals / Cornelius Brosche / Remondis / WDL 

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/39/05 

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

(Sak M.9868 – Raytheon Technologies Corporation / Saudi Arabian Oil Company /  

Middle East Cyber Services JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Raytheon Saudi Arabia (”Raytheon Saudi”, Saudi-Arabia), et heleid indirekte datterforetak av Raytheon Technologies 

Corporation (”Raytheon”, USA) 

– Saudi Aramco Development Company (”SADCO”, Saudi-Arabia), et heleid datterselskap av Saudi Arabian Oil 

Company (”Saudi Aramco”, Saudi-Arabia) 

– Middle East Cyber Services Company Limited (Saudi-Arabia) 

Raytheon Saudi og SADCO overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Middle East Cyber Services Company Limited, et fullverdig fellesforetak som skal etableres i 

Kongeriket Saudi-Arabia (”JV”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Raytheon: et selskap som er aktivt innen romfart og forsvar og tilbyr avanserte systemer og tjenester for 

kommersielle, militære og statlige kunder over hele verden.  

– Saudi Aramco: et aksjeselskap som hovedsakelig er aktivt innen kartlegging, produksjon og markedsføring av råolje 

og, i mindre omfang, produksjon og markedsføring av foredlede produkter og petrokjemikalier. 

– JV: markedsføring, salg og levering av forsvarsrettede cybersikkerhetsprodukter og -tjenester i Kongeriket Saudi-

Arabia og i Midtøsten og Nord-Afrika. 

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 205 av 

19.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9868 – Raytheon Technologies Corporation / Saudi Arabian Oil Company / Middle East Cyber Services 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/39/06 

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


18.6.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 39/7 

 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9874 – Tokyo Century Corporation / Nippon Telegraph and  

Telephone Corporation / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 12. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Tokyo Century Corporation (”Tokyo Century”, Japan) 

– Nippon Telegraph and Telephone Corporation (“NTT”, Japan)  

– NTT Finance Corporation, fellesforetaket (”JV”, Japan) 

Tokyo Century og NTT overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over JV. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Tokyo Century: finansielt tjenesteforetak som tilbyr leasingfinansiering til kunder.  

– NTT: telekommunikasjonsselskap som er aktivt innen forretningssegmenter som regional kommunikasjon, mobil 

kommunikasjon, langdistansekommunikasjon og internasjonal kommunikasjon. 

– JV: globalt finans- og leasingselskap som leverer tjenester knyttet til leasing av fly. 

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 205 av 

19.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9874 – Tokyo Century Corporation / Nippon Telegraph and Telephone Corporation / 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/39/07 

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

(Sak M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli) 

Kommisjonen besluttet 9. desember 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 32019M9413. 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.9423 – Strategic value Partners / Pfleiderer) 

Kommisjonen besluttet 21. august 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 32019M9423. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 22. 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 32020M9696. 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.9745 – Sunsuper/Macquarie/PGGM/MAGL) 

Kommisjonen besluttet 13. 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 32020M9745. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9746 – Fyffes Limited / van Wylick GmbH) 

Kommisjonen besluttet 8. 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 32020M9746. 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.9791 – Signa Retail / Central Group / Globus) 

Kommisjonen besluttet 23. 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 32020M9791. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9814 – Firmenich / Les Dérivés Résiniques et Terpéniques) 

Kommisjonen besluttet 26. mai 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 32020M9814. 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.9836 – Bunker Holding / OceanConnect Marine) 

Kommisjonen besluttet 9. juni 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 32020M9836. EUR-Lex gir 

tilgang til EU-retten på Internett (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm). 
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