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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Melding fra EFTAs overvåkingsorgan om rentesatser for tre  

EFTA-stater for tilbakebetaling av statsstøtte og for referanse- og  

kalkulasjonsrenter, med virkning fra 1. april 2020 

Offentliggjøres i samsvar med reglene for referanse- og kalkulasjonsrenter  

fastsatt i del VII av ESAs retningslinjer for statsstøtte og artikkel 10 i ESAs  

vedtak nr. 195/04/COL av 14. juli 2004(1) 

Grunnsatsene beregnes i samsvar med kapittelet om framgangsmåten for fastsettelse av referanse- og 

kalkulasjonsrenter i ESAs retningslinjer for statsstøtte, som endret ved ESAs vedtak nr. 788/08/COL av 

17. desember 2008. For å finne den gjeldende referanserenten må det legges til marginer i henhold til 

retningslinjene for statsstøtte.  

Grunnsatsene for Island og Norge med virkning fra 1. april er blitt oppdatert på bakgrunn av 

ekstraordinære omstendigheter knyttet til covid-19-pandemien. 

Grunnsatsen er fastsatt som følger: 

 Island Liechtenstein Norge 

01.04.2020 – 2,88 -0,56 1,28 

 

  

(1) EUT L 139 av 25.5.2006, s. 37, og EØS-tillegget nr. 26 av 25.5.2006, s. 1. 

2020/EØS/47/01 
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EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen  

framsatt av Borgarting lagmannsrett 3. april 2020 i saken den norske stat mot L 

(Sak E-2/20) 

Borgarting lagmannsrett har 3. april 2020 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved 

domstolens kontor 3. april 2020, om en rådgivende uttalelse i saken den norske stat mot L, med følgende 

spørsmål: 

1.  Skal premiss 27 i fortalen til direktiv 2004/38/EF forstås slik at utvisning av en EU/EØS-

borger med varig innreiseforbud er i strid med direktivet også dersom vedkommende i 

tråd med artikkel 32 nr. 1 har mulighet til å søke om å få innreiseforbudet opphevet? 

2.  Hvordan skal «material change» i artikkel 32 nr. 1 forstås når utvisning er begrunnet i 

personlige egenskaper ved EU/EØS-borgeren? 

3.  Dersom det forutsettes at de personlige egenskapene ved EU/EØS-borgeren som 

begrunner utvisning ikke vil endre seg, vil utvisning med varig innreiseforbud i slike 

tilfeller være i strid med direktiv 2004/38/EF? 

4.  Hvordan skal kravet i artikkel 27 nr. 2 om at utvisning skal være et forholdsmessig tiltak 

forstås ved utvisning av EU/EØS-borger med varig innreiseforbud når vedkommende har 

familie og barn i landet som han eller hun utvises fra? Er direktivet til hinder for 

utvisning med varig innreiseforbud i slike tilfeller? 

5. Hvilken vekt skal fravær av kriminalitet under straffegjennomføringen og positiv 

utvikling etter prøveløslatelse ha i vurderingen av om det foreligger «a genuine, present 

and sufficiently serious threat» i artikkel 27 nr. 2? 

2020/EØS/47/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9299 – Discovery/Polsat/JV) 

1.  Kommisjonen mottok 7. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Discovery Communications Europe Limited (”Discovery”, Det forente kongerike), som tilhører Discovery, Inc. 

(”Discovery Group”, USA) 

– Cyfrowy Polsat S.A. (”Polsat”, Polen), kontrollert av Zygmunt Solorz 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak (”JV”, Polen). 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Discovery: medieselskap tilhørende det globale Discovery-konsernet som produserer fjernsynskanaler og leverer 

fjernsynsinnhold via en rekke distribusjonsplattformer, herunder lineære plattformer som betalingsfjernsyn og 

vederlagsfritt fjernsyn, og ulike digitale distribusjonsplattformer over hele verden. Discovery er aktivt i Polen 

gjennom sin kontrollerende andel i det polske medie- og underholdningskonsernet TVN, som kringkaster en rekke 

fjernsynskanaler i Polen og står for distribusjonen av kanaler under varemerkene Discovery og Eurosport. 

– Polsat: drift av en satellittbasert digital betalingsfjernsynsplattform og kringkasting av fjernsynskanaler. Polsat tilbyr 

også bestillingsvideotjenester og andre tjenester, som Ipla-plattformen. 

JV vil drive en ”over-the-top”-bestillingsvideotjeneste i Polen og andre medlemsstater. Den nye tjenesten vil inkludere 

lokale produksjoner levert av Discovery og Polsat, innkjøpt fjernsynsinnhold og nye polske serier som er bestilt spesifikt 

av den nye enheten. JV-plattformen kan også distribuere fjernsynskanalene til morforetakene og andre tredjeparter. 

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 234 av 

16.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9299 – Discovery/Polsat/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”). 

2020/EØS/47/03 

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

(Sak M.9711 – Alliance Healthcare Deutschland / Gehe Pharma Handel) 

1.  Kommisjonen mottok 10. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Alliance Healthcare Deutschland AG (Tyskland), kontrollert av Wallgreens Boots Alliance, Inc. (USA) 

– Gehe Pharma Handel GmbH (Tyskland), kontrollert av McKesson Corporation (USA) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Alliance er en fullsortiments legemiddelgrossist som hovedsakelig er aktiv i Tyskland. 

– Gehe er en fullsortiments legemiddelgrossist som hovedsakelig er aktiv i Tyskland. 

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 235 av 

17.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9711 – Alliance Healthcare Deutschland / Gehe Pharma Handel 

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/47/04 

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

(Sak M.9771 – Hitachi / Honda / HIAMS / Keihin / Showa / Nissin Kogyo) 

1.  Kommisjonen mottok 7. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hitachi, Ltd. (”HTL”, Japan) 

– Honda Motor Co., Ltd. (”Honda”, Japan)  

– Hitachi Automotive Systems, Ltd. (”HIAMS”, Japan), et heleid datterforetak av HTL 

– Keihin Corporation (”Keihin”, Japan)  

– Showa Corporation (”Showa”, Japan)  

– Nissin Kogyo Co., Ltd. (”Nissin Kogyo”, Japan)  

HTL og Honda overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 

over hele HIAMS, Keihin, Showa og Nissin Kogyo. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HTL: multinasjonalt konglomerat og det overordnede morforetaket i Hitachi-konsernet. HTL er et svært diversifisert 

selskap som hovedsakelig er aktivt innen produksjon og salg av produkter og tjenester innen sektorene IT, energi, 

industri, mobilitet og smartteknologi. 

– Honda: Honda er morforetaket i Honda-konsernet og er aktivt innen produksjon og distribusjon av biler, motorsykler 

og elektriske produkter.  

– HIAMS: aktivt innen produksjon og levering av kjøretøyprodukter og -teknologi. 

– Keihin: aktivt innen produksjon og levering av elektrifiseringssystemer for hybridkjøretøyer og elektriske kjøretøyer, 

motorstyringssystemer for bensin- og naturgasskjøretøyer og produkter for brenselceller.  

– Showa: aktivt innen produksjon og levering av komponenter til biler, motorsykler og utenbordsmotorer.  

– Nissin Kogyo: aktivt innen produksjon og levering av integrerte bremsesystemer til kjøretøyer.  

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 234 av 

16.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9771 – Hitachi / Honda / HIAMS / Keihin / Showa / Nissin Kogyo 

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/47/05 

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

(Sak M.9802 – Liberty Global / DPG Media / JV) 

1.  Kommisjonen mottok 7. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Liberty Global plc (”Liberty Global”, Det forente kongerike), gjennom datterforetakene Telenet Group NV og 

Telenet BV (samlet kalt ”Telenet”, Belgia) 

– DPG Media NV (”DPG Media”, Belgia)  

– fellesforetaket (”JV”, Belgia) 

Liberty Global og DPG Media 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: 

– Liberty Global: operatør, gjennom datterforetaket Telenet, av kabel- og mobilnett i Belgia og deler av Luxembourg, 

som er spesialisert innen i) levering av bredbåndsinternett, fasttelefonitjenester og kabelfjernsyn hovedsakelig i 

Flandern og deler av Brussel, ii) levering av mobile telekommunikasjonstjenester i hele Belgia, iii) drift av 

nederlandskspråklige betalingsfjernsynskanaler og bestillingsvideotjenester (Play, Play More og Play Sports) og 

vederlagsfrie fjernsynskanaler (Vier, Vijf, Zes) og iv) drift av produksjonsselskapet Woestijnvis. 

– DPG Media: i) utgivelse av nederlandskspråklige dagsaviser (Het Laatste Nieuws, De Morgen) og tidsskrifter (f.eks. 

Dag Allemaal, Goed Gevoel, Humo), ii) drift av TV-kanaler (VTM, Q2, Vitaya, CAZ, og VTM Kids), en reklamebasert 

bestillingsvideotjeneste (VTM Go) og radiostasjoner (Q-music og Joe) og iii) drift av et virtuelt mobilnettverk (Mobile 

Vikings). 

– JV: levering av en abonnementsbasert bestillingsvideotjeneste under et nytt og uavhengig merke i Belgia som 

fokuserer på nederlandsktalende forbrukere. Fellesforetakets tilbud vil hovedsakelig omfatte lokale og internasjonale 

filmer og serier. Det vil verken omfatte i) sport eller innhold for voksne eller ii) lineære kanaler (fra Telenet og/eller 

DPG Media og/eller tredjeparter) eller tilleggstjenester knyttet til slike kanaler (f.eks. reprisetjenester). 

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 233 av 

15.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9802 – Liberty Global / DPG Media / 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”). 

2020/EØS/47/06 

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

(Sak M.9812 – Verily Life Sciences / Santen Pharmaceutical / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 9. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning i henhold til artikkel 4 nr. 5 i 

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

Meldingen berører følgende foretak: 

– Verily Life Sciences LLC (”Verily”, USA), kontrollert av Alphabet Inc. (USA) 

– Santen Pharmaceutical Company, Ltd. (”Santen”, Japan) 

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

nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Verily fokuserer på biovitenskap og helsetjenester og utvikler nyskapende verktøy og teknologi for forebygging og 

håndtering av sykdom, i partnerskap med statlige organisasjoner og organisasjoner innen biovitenskap og medisinsk 

utstyr. 

– Santen er et legemiddelforetak som fokuserer på øyesykdommer. Det er aktivt innen forskning og utvikling samt 

markedsføring og salg av legemidler. 

– Fellesforetaket vil forske på, utvikle og kommersialisere en portefølje av oftalmologiske innretninger som er utformet 

for å behandle eller diagnostisere øyelidelser, eller på annen måte levere verktøy som hjelper pasienter, pleiere og 

tjenesteytere med å håndtere øyehelse generelt.  

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 235 av 

17.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9812 – Verily Life Sciences / Santen Pharmaceutical / 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/47/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9866 – United Group / Forthnet) 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– NEWCO United Group Hellas S.A.R.L. (”NewCo”, Luxembourg), et heleid datterforetak av United Group BV 

(”United Group”, Nederland), som i siste instans er kontrollert i sin helhet av BC Partners LLP (”BC Partners”, Det 

forente kongerike) 

– Hellenic Telecommunications and Telematic Applications S.A. (”Forthnet”, Hellas) 

United Group, via NewCo, overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over 

Forthnet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– United Group: leverandør av telekommunikasjons- og medietjenester i Sørøst-Europa, hvor det driver en kabel- og 

medieplattform med en ”multi-play”-modell.  

– Forthnet: telekommunikasjonsoperatør som driver virksomhet i Hellas og på Kypros under merkevaren ”NOVA”. 

Forthnet leverer fasttelefoni- og faste bredbåndstjenester samt betalingsfjernsynstjenester (både via satellitt og 

internett (gjennom såkalte ”over-the-top”-tjenester) til privatkunder, forretningskunder og institusjoner.  

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 234 av 

16.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9866 – United Group / Forthnet 

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/47/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9886 – Salling Group / Tesco Polska) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 7. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Salling Group A/S (”Salling Group”, Danmark) 

– Tesco (Polska) sp. z.o.o. (”Tesco Polska”, Polen) 

Salling Group overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Tesco Polska. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Salling Group: detaljhandelsdistribusjon gjennom supermarkeder, varehus, lavprisbutikker og hypermarkeder for 

daglige forbruksvarer, i tillegg til nettbutikker, kafeer, restauranter og matkassevirksomhet. Aktiv i Danmark, 

Tyskland og Polen (med Netto Sp. z o.o., en lavpriskjede som selger dagligvarer og andre varer). 

– Tesco Polska: detaljhandelsdistribusjon av næringsmidler og daglige forbruksvarer gjennom en kjede av butikker som 

omfatter hypermarkeder og supermarkeder i Polen. 

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 233 av 

15.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9886 – Salling Group / Tesco Polska 

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/47/09 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9889 – ERGO / SDHS / Taishan Property & Casualty Insurance) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– ERGO Versicherung AG (”ERGO”, Tyskland), kontrollert av Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

Aktiengesellschaft in München (”Munich RE”, Tyskland)  

– Shandong Hi-Speed Group Corporation (”SDHS”, Kina), et kinesisk statseid foretak, kontrollert i sin helhet av 

Shandong Provincial State-owned Assets Supervision and Administration Commission (”Shandong SASAC”, Kina)  

– Taishan Property & Casualty Insurance Co., Ltd (”TSIC”, Kina), kontrollert i sin helhet av Shandong SASAC, via 

SDHS 

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

nr. 4 over TSIC. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ERGO: levering av forsikringstjenester. ERGO er et heleid datterforetak av Munich RE, som er et internasjonalt 

forsikringsselskap. 

– SHDS: investering i og bygging og drift av motorveier, motorgater, broer, jernbaner, sporveier, havner, skipsfart og 

logistikk. 

– TSIC: levering av forsikringstjenester i Kina. 

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 233 av 

15.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9889 – ERGO / SDHS / Taishan Property & Casualty Insurance 

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/47/10 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Cordes & Graefe KG (”Cordes & Graefe”, Tyskland) 

– fischerwerke GmbH & Co. KG (”Fischer”, Tyskland) 

– myCraftnote Digital GmbH (”Craftnote”, Tyskland), kontrollert i sin helhet av Fischer 

Cordes & Graefe og Fischer overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og 

artikkel 3 nr. 4 over hele Craftnote. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cordes & Graefe: grossist innen sanitær-, oppvarmings- og luftkondisjoneringsprodukter, taktekkingsteknologi, 

elektriske produkter, bygg- og anleggsprodukter og industriteknologi i flere medlemsstater. 

– Fischer: produksjon av festeteknologi og kjøretøyinteriører, yting av konsulenttjenester (bedriftsrådgivning) og 

produksjon av byggesettleker globalt. 

– Craftnote: utvikling og distribusjon av maskinvare, programvare og tilknyttede tjenester til tjenesteleverandører og 

håndverksforetak.  

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 227 av 

10.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote 

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/47/11 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9897 – Actineo / SHAM / Antevis JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 3. juli 2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (”SHAM”, Frankrike) 

– ACTINEO GmbH (”Actineo”, Tyskland) 

– ANTEVIS SAS (”Antevis”, Frankrike) 

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

nr. 4 over hele Antevis. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SHAM: annen forsikring enn livsforsikring, særlig pasientskadeforsikring. 

– Actineo: tjenester innen helhetlig forvaltning av personskadeforsikringer. 

– Antevis: tjenester til tilbydere av pasientskadeforsikring knyttet til behandling av krav (gjennom uthenting og 

behandling av medisinske data) og medisinsk vurdering samt utvikling av risikoanalyser og skåringsmodeller for 

pasientskadekrav. 

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 227 av 

10.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9897 – Actineo / SHAM / Antevis 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/47/12 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9783 – EQT/OMERS/DGF/INEXIO) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32020M9783. 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.9801 – Allianz / OMERS Infrastructure / T&R JV) 

Kommisjonen besluttet 29. 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 32020M9801. 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/47/13 

2020/EØS/47/14 

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.9804 – Saudi Aramco Development / Baker Hughes / JV) 

Kommisjonen besluttet 30. 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 32020M9804. 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.9806 – Hyundai Capital Bank Europe / Sixt Leasing) 

Kommisjonen besluttet 3. juli 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 32020M9806. 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/47/15 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9816 – Advent/TA/Conservice) 

Kommisjonen besluttet 6. 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 32020M9816. 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.9840 – Macquarie / Fresco International) 

Kommisjonen besluttet 11. 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 32020M9840. 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/47/17 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9869 – EQT Fund Management / TowerBrook Capital Partners /  

ACPS Automotive) 

Kommisjonen besluttet 6. juli 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 32020M9869. 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/47/19 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning  

av 4. mai 2020  

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og EØS-avtalens 

virkemåte 

(Sak M.9409 – Aurubis / Metallo Group Holding) 

Kommisjonen traff 11. desember 2018 beslutning i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) 

nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens 

artikkel 8 nr. 1. En ikke-fortrolig versjon av den fullstendige beslutningen er gjengitt på engelsk på 

nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/ 

index.cfm?clear=1&policy_area_id=2 

  

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

2020/EØS/47/20 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 16. mai 2019 

i forbindelse med en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen 

(Sak AT.40135 – Forex-Three Way Banana Split) 

Kommisjonen traff 16. mai 2019 en beslutning i en sak om anvendelse av artikkel 101 i traktaten om Den 

europeiske unions virkemåte og artikkel 53 i EØS-avtalen. I samsvar med bestemmelsene i artikkel 30 i 

rådsforordning (EF) nr. 1/2003(1) har Kommisjonen nå offentliggjort partenes navn og beslutningens 

hovedinnhold (EUT C 226 av 9.7.2020, s. 5), herunder enhver sanksjon som er ilagt, idet det er tatt 

hensyn til foretakenes berettigede interesse av å bevare sine forretningshemmeligheter.  

  

(1)  EUT L 1 av 4.1.2003, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 411/2004 (EUT L 68 av 6.3.2004, s. 1). 

2020/EØS/47/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.226.01.0005.01.ENG
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Sammendrag av Kommisjonens beslutning 

av 12. april 2019 

om å erklære en foretakssammenslutning forenlig med det indre marked og  

EØS-avtalens virkemåte 

(Sak M.8947 – Nidec / Whirlpool (Embraco Business)) 

Kommisjonen gjorde 12. april 2019 vedtak i en fusjonssak i henhold til rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger(1), særlig forordningens artikkel 8 nr. 2. En 

ikke-fortrolig versjon av det fullstendige vedtaket, eventuelt i form av en foreløpig versjon, er gjengitt på 

originalspråket på nettstedet til generaldirektoratet for konkurransesaker: http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2 

  

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

2020/EØS/47/22 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Statsstøtte – Nederland 

Statsstøtte SA.46470 (2017/C) – Mulig statsstøtte til Inter IKEA – forlengelse av formell 

undersøkelse 

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

Den europeiske unions virkemåte 

Kommisjonen har ved brev av 30. april 2020, gjengitt på det opprinnelige språket i EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 9, underrettet Nederland om at den har besluttet å forlenge undersøkelsen i henhold til 

artikkel 108 nr. 2 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte med hensyn til ovennevnte støtte. 

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

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

C 228 av 10.7.2020, s. 9), til: 

European Commission 
Directorate-General for Competition 
State Aid Registry 
BE-1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIA 
Faks: + 32 22961242 
E-post: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

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

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

2020/EØS/47/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0009.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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