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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 

EFTAs overvåkingsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens 

artikkel 61 nr. 1: 

Vedtaksdato 1.4.2020 

Sak nr. 81099 

Vedtak nr. 024/20/COL 

EFTA-stat Island 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Klage angående vannrettigheter i Svartá 

Støttens form Ikke støtte 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Ministry of Finance and Economic Affairs 

Arnarhvoli 

101 Reykjavík 

Island 

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/43/01 

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

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 26. mars 2020 

Sak nr. 84979 

Vedtak nr. 028/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hele Norges territorium 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Covid-19-garantiordning for SMB-er 

Rettslig grunnlag Lov om statlig garantiordning for lån til små og 

mellomstore bedrifter, vedtatt av Stortinget  

23. mars 2020 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for SMB-er som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av 

covid-19 

Støttens form Statlige garantier 

Budsjett NOK 50 milliarder  

Varighet 26. mars 2020 til 1. juni 2020 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt  

Postboks 1763 Vika, N-0122 Oslo, 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/43/02 

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

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 30. mars 2020 

Sak nr. 84976 

Vedtak nr. 029/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Rettslig grunnlag Det rettslige grunnlaget for ordningen er 

stortingsvedtaket som hjemler den statlige 

garantiordningen, i samsvar med vilkårene  

foreslått av departementet. 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Formålet med garantiordningen er å bøte på 

likviditetsmangelen luftfartsselskapene står overfor, og 

sikre at forstyrrelser forårsaket av covid-19-utbruddet 

ikke undergraver luftfartsselskapenes lønnsomhet. 

Støttens form Statlige garantier 

Budsjett Anslått til NOK 6 milliarder 

Varighet 31. mars til 30. juni 

Økonomiske sektorer Luftfartsnæringen 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt  

Postboks 1763 Vika, N-0122 Oslo, 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/43/03 

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

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Norges Høyesterett 3. mars 2020 i saken Abdulkerim Kerim mot den norske stat 

(Sak E-1/20) 

Norges Høyesterett har 3. mars 2020 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens 

kontor 3. mars 2020, om en rådgivende uttalelse i saken Abdulkerim Kerim mot den norske stat, med 

følgende spørsmål: 

Hvilke kriterier skal legges til grunn ved vurderingen om man står overfor et proformaekteskap 

som rammes av misbruksregelen i direktiv 2004/38/EF artikkel 35? Det vil være nyttig om EFTA-

domstolen særskilt kommenterte følgende: 

a)  Har EØS-borgerens subjektive hensikt med ekteskapsinngåelsen noen betydning for 

vurderingen av om man står overfor et proformaekteskap? 

b)  Dersom tredjelandsborgerens hensikt er det sentrale for vurderingen av om man står 

overfor et proformaekteskap i direktivets forstand, kreves det at tredjelandsborgerens 

ønske om rett til opphold har vært det eneste formålet med ekteskapsinngåelsen, eller er 

det tilstrekkelig at dette har vært det hovedsakelige formålet med ekteskapsinngåelsen? 

2020/EØS/43/04 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Tilbakekalling av forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9677 – DIC / BASF Colors & Effects) 

Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

Europakommisjonen mottok 15.5.2020 melding(1) i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004(2) (”fusjonsforordningen”) om en planlagt foretakssammenslutning. 

Partene underrettet 23.6.2020 Kommisjonen om at de trekker tilbake forhåndsmeldingen. 

  

(1)  EUT C 177 av 27.05.2020, s. 5. 

(2)  EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 

2020/EØS/43/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9736 – Lone Star / BASF Construction Chemicals (EB) Business) 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Lone Star Funds (”Lone Star”, USA) 

– BASFs virksomhet innen konstruksjonskjemikalier (”BASFs EB-virksomhet”, Tyskland) 

Lone Star overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele BASFs EB-virksomhet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Lone Star: aktiv eierkapital-foretak som investerer globalt i eiendom, egenkapital, kreditt og andre finansielle aktiva. 

– BASFs EB-virksomhet: BASFs virksomhet innen konstruksjonskjemikalier, som består av to strategiske 

forretningsenheter: i) ”admixture systems”, som leverer løsninger for kunder innen betongproduksjon, sementindustri 

og underjordisk byggevirksomhet, og ii) ”construction systems”, som tilbyr løsninger for beskyttelse og reparasjon av 

bygninger og strukturer. 

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 217 av 

1.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9736 – Lone Star / BASF Construction Chemicals (EB) Business 

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/43/06 

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

(Sak M.9744 – Mastercard/Nets) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Mastercard Incorporated (”Mastercard”, USA) 

– Nets A/S (”Nets”, Danmark)  

Mastercard overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Nets' 

bedriftstjenestevirksomhet (”Målforetaket”). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

Foretakssammenslutningen er henvist til Kommisjonen av konkurranse- og forbrukertilsynsmyndighetene i Danmark, i 

henhold til fusjonsforordningens artikkel 22 nr. 3. Østerrike, Finland, Norge, Sverige og Det forente kongerike sluttet seg 

senere til henvisningen. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Mastercard: et teknologiforetak som driver virksomhet innen den globale betalingsbransjen. Mastercard eier og driver 

fireparts betalingskorttjenester under eget merke og tilbyr kontobyttetjenester for korttransaksjoner. Mastercard er 

også aktivt innen alternative betalingsløsninger, gjennom Vocalink Holdings Limited, et selskap som fokuserer på å 

levere sentrale infrastrukturtjenester til betalingsordninger. Mastercard leverer også sentrale konto-til-konto-

infrastrukturtjenester for ordninger i og utenfor Europa.  

– Målforetaket: en forretningsenhet innenfor Nets som er en global betalingsvirksomhet som leverer betalingstjenester 

og teknologiløsninger, hovedsakelig i Norden, men også i Det felles eurobetalingsområde. Virksomheten er fokusert 

rundt i) sentrale konto-til-konto-infrastrukturtjenester for sanntids og partivis clearing og ii) ulike konto-til-konto-

fakturabetalingstjenester og tilleggstjenester i Danmark og Norge. 

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 219 av 

3.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9744 – Mastercard/Nets  

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/43/07 

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

(Sak M.9790 – Blackstone/KP1) 

1. Kommisjonen mottok 19. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. Meldingen berører følgende foretak: 

– The Blackstone Group Inc. (”Blackstone”, USA) 

– KP1 Services S.A.S. (”KP1”, Frankrike), i dag kontrollert av Doughty Hanson Private Equity Partners 

Blackstone overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele KP1. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av verdipapirer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Blackstone: investeringsforvaltningsforetak og global kapitalforvalter med hovedkontor i USA og kontorer i Europa 

og Asia. 

– KP1: utvikling, utforming, produksjon og salg av byggematerialer for bolig- forretnings- og industriformål i 

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 216 av 

30.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9790 – Blackstone/KP1 

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

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

Faks: +32 22964301 

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/43/08 

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

(Sak M.9796 – Uniqa / Axa (Insurance, Asset Management and Pensions –  

Czech Republic, Poland and Slovakia)) 

1.  Kommisjonen mottok 23. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Uniqa Österreich Versicherungen AG (”Uniqa”, Østerrike), kontrollert i fellesskap av Raiffeisen Bank International 

AG (”RBI”, Østerrike) og Uniqa Versicherungsverein Privatstiftung (”Uniqa PS”, Østerrike) 

– Axa S.A. (”AXA”, Frankrike) 

Uniqa overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over deler av Axa. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Uniqa er aktivt innen livs- og skadeforsikring, gjenforsikring og tilknyttede tjenester.  

– RBI er en bedrifts- og investeringsbank, med datterforetak i Slovakia og Tsjekkia.  

– Uniqa PS er en privat stiftelse hvis eneste begunstigede er Uniquas forsikringstakere. 

– Målforetaket består av Axas forsikrings-, kapitalforvaltnings- og pensjonsvirksomhet i Tsjekkia, Polen og Slovakia.  

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 216 av 

30.6.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9796 – Uniqa / Axa (Insurance, Asset Management and Pensions – Czech Republic, Poland and Slovakia) 

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/43/09 

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

(Sak M.9803 – SAZKA Group / OPAP) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SAZKA Group a.s. (”SAZKA Group”, Tsjekkia), kontrollert av KKCG AG og i siste instans kontrollert av VALEA-

stiftelsen 

– OPAP S.A. (”OPAP”, Hellas) 

SAZKA Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele OPAP. 

Sammenslutningen gjennomføres ved avtale eller andre midler og ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SAZKA Group: aktivt innen lotteri-, spille- og og veddemålssektorene i Tsjekkia, Østerrike og Italia.  

– OPAP: aktivt innen lotteri-, spille- og og veddemålssektorene i Hellas og på Kypros. 

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 217 av 

1.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9803 – SAZKA Group / OPAP 

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/43/10 

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


2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/11 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9855 – Onex / Independent Clinical Services) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1. Kommisjonen mottok 24. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Onex Corporation (”Onex”, Canada)  

– Independent Clinical Services (Det forente kongerike), kontrollert av TowerBrook Capital Partners L.P. 

Onex overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Independent Clinical 

Services.  

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Onex: investerer i ulike forretningsområder over hele verden, blant annet tjenester i forbindelse med elektronikk-

produksjon, bildebehandling i helsesektoren, forsikringstjenester, emballasjeprodukter, detaljhandel med nærings-

midler og restauranter. 

– Independent Clinical Services: leverer personalforvaltningsløsninger, helse- og omsorgstjenester og bemannings-

tjenester til helse-, omsorgs- og biovitenskapsektorene, hovedsakelig i Det forente kongerike, men også, i begrenset 

omfang, i resten av Europa, USA og Asia-Stillehavsregionen.  

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 219 av 

3.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9855 – Onex / Independent Clinical 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. 

2020/EØS/43/11 
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Nr. 43/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9872 – Atlas/Permasteelisa) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 22. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Atlas FRM LLC (”Atlas”, USA) 

– Permasteelisa S.p.A. (”Permasteelisa”, Italia) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Atlas: privat investeringsforetak som eier og driver en allsidig gruppe plattformselskaper, herunder globale 

produksjons-, distribusjons- og byggevirksomheter. 

– Permasteelisa: utforming, produksjon og installasjon av klimaskjermer (påhengsvegger) i stål eller aluminium til store 

bygninger. 

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 218 av 

2.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9872 – Atlas/Permasteelisa 

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/43/12 
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2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/13 

 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9884 – Thoma Bravo / Madison Dearborn Partners / Axiom) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 25. juni 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Thoma Bravo, LLC (”Thoma Bravo”, USA) 

– Madison Dearborn Partners (”MDP”, USA) 

– Axiom Software-virksomheten til Kaufman, Hall & Associates (”Axiom”, USA) 

Thoma Bravo og MDP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Axiom. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Thoma Bravo: aktiv eierkapital-foretak som tilbyr egenkapital og strategisk støtte. 

– MDP: aktiv eierkapital-foretak som fokuserer på basisindustrier, programvare og tjenester til næringsliv og offentlige 

myndigheter, finansielle tjenester og transaksjonstjenester, helsetjenester og telekommunikasjons-, medie- og 

teknologitjenester. 

– Axiom: leverandør av en skybasert, komplett EPM-løsning som omfatter budsjettering, prognostisering, rapportering, 

analyse, strategistyring, konsolidering, kapitalplanlegging, lønnsomhetsmodellering og kostnadsstyring. 

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 219 av 

3.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9884 – Thoma Bravo / Madison Dearborn Partners / Axiom 

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/43/13 

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


Nr. 43/14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Innledning av behandling 

(Sak M.9564 – LSEG / Refinitiv Business) 

Kommisjonen besluttet 22. juni 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått at 

den meldte foretakssammenslutningen reiser alvorlig tvil med hensyn til dens forenlighet med det felles 

marked. Innledningen av behandling markerer åpningen av annen fase av undersøkelsen av den meldte 

foretakssammenslutningen, og foregriper ikke den endelige beslutning i saken. Beslutningen er hjemlet i 

artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). 

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte foretakssammen-

slutningen for Kommisjonen. 

For at de skal kunne tas i betraktning under saksbehandlingen, må merknadene være Kommisjonen i 

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 214 av 29.6.2020, s. 4. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9564 – LSEG / Refinitiv Business, per faks  

(+32 (0)2 296 43 01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til 

følgende adresse: 

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/43/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.214.01.0004.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/15 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9357 – FIS/Worldpay) 

Kommisjonen besluttet 5. juli 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 32019M9357. 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.9633 – Astorg / Nordic Capital / Novo / ERT) 

Kommisjonen besluttet 23. 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. 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 32020M9633. 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/43/15 

2020/EØS/43/16 
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Nr. 43/16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.7.2020 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9700 – Dnata / Alpha LSG) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32020M9700. 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.9782 – Experian/Bertelsman/Informa) 

Kommisjonen besluttet 16. 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 32020M9782. 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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2.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 43/17 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9849 – Banco Santander / Aegon / Popular Vida) 

Kommisjonen besluttet 22. 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 32020M9849. 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.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) 

Kommisjonen besluttet 17. 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 32020M9851. 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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