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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

Statsstøtte – Vedtak om å ikke gjøre innsigelser 

EFTAs overvåkingsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: 

Vedtaksdato 17. april 2020 

Sak nr. 85047 

Vedtak nr. 039/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Region Hele Norges territorium 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Tilskuddsordning for foretak som har stort 

omsetningsfall som følge av covid-19-utbruddet 

Rettslig grunnlag Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med 

stort omsetningsfall 

Type tiltak Støtteordning 

Formål Kompensere for skader foretak er blitt påført som følge 

av covid-19-utbruddet, for å sikre sysselsetting og en 

raskere gjenreisning av økonomien etter krisen 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Anslått til NOK 50 milliarder 

Støtteandel 100 % 

Varighet Ordningen gjelder for tap som er lidd fra 1. mars 2020 

til 31. mai 2020 

Økonomiske sektorer Alle sektorer, med unntak for selskaper som driver 

virksomhet innen utvinning og produksjon av petroleum 

og produksjon, overføring, distribusjon av og handel 

med kraft, samt finansinstitusjoner, private barnehager 

og luftfartsselskaper 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Skatteetaten 

Postboks 9200 Grønland, NO-0134 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/49/01 

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 20. april 2020 

Sak nr. 85036 

Vedtak nr. 040/20/COL 

EFTA-stat Island 

Region Hele Islands territorium 

Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Midlertidig garantiordning i forbindelse med covid-19 

Rettslig grunnlag Lov nr. 25/2020 om endring av lov nr. 121/1997 om 

statsgarantier  

Type tiltak Støtteordning 

Formål Sikre tilgang til likviditet for foretak som står overfor 

en akutt likviditetsmangel som følge av covid-19-

utbruddet 

Støttens form Statlige garantier 

Budsjett ISK 50 milliarder  

Varighet 20. april 2020 til 31. desember 2020 

Økonomiske sektorer Alle sektorer 

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

Arnarhvoli við Lindargötu, 

IS-101 Reykjavík, Island 

Den fullstendige teksten i vedtaket er å finne på EFTAs overvåkingsorgans nettsted: 

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

2020/EØS/49/02 

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 27. april 2020 

Sak nr. 85071 

Vedtak nr. 043/20/COL 

EFTA-stat Norge 

Tittel Tilskudd til private innovasjonsmiljøer i forbindelse 

med covid-19 

Rettslig grunnlag Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet av  

5. april 2020 om tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 

2020 og retningslinjene for tilskudd til private 

innovasjonsmiljøer (NOK 50 millioner) datert  

23. april 2020 

Type tiltak Støtteordning 

Formål (1) Sikre tilgang til likviditet for private innovasjonsmiljøer 

som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge 

av covid-19-utbruddet, gjennom direkte tilskudd 

Støttens form Tilskudd 

Budsjett Anslått til NOK 50 millioner 

Varighet 27.04.2020 til 31.12.2020 

Økonomiske sektorer Oppstartssektoren 

Navn og adresse til myndigheten som gir støtten Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

NO-0104 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/49/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Kunngjøring fra Norge 

om 

europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av 

tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner 

Kunngjøring av innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for petroleum på norsk 

kontinentalsokkel – Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2020 

Olje- og energidepartementet kunngjør med dette en innbydelse til å søke om utvinningstillatelser for 

petroleum i samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav a) i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/22/EF av 

30. mai 1994 om vilkårene for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av 

hydrokarboner. 

Utvinningstillatelser vil bare bli tildelt aksjeselskaper registrert i Norge eller i en annet stat som har sluttet 

seg til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen), eller til fysiske personer 

hjemmehørende i en stat som er part i EØS-avtalen. 

Selskaper som i dag ikke er rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel, kan tildeles utvinningstillatelse 

dersom de er forhåndskvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel. 

Individuelle søkere og søkere som søker som gruppe, vil bli behandlet på like vilkår av departementet. 

Søkere som leverer individuell søknad, eller som inngår i en gruppe som leverer felles søknad, er å 

betrakte som søker av utvinningstillatelse. Departementet kan, på grunnlag av innsendte gruppesøknader 

og individuelle søknader, sette sammen grupper av søkere som får tildelt en ny utvinningstillatelse, 

herunder fjerne søkere i en gruppesøknad og tilføye individuelle søkere, samt utpeke operatør for slike 

grupper. 

Mellom de rettighetshavere som blir tildelt andel i samme utvinningstillatelse, vil det bli stilt krav om 

inngåelse av en avtale for petroleumsvirksomhet, herunder en samarbeidsavtale og en regnskapsavtale. Er 

utvinningstillatelsen stratigrafisk delt, vil det også bli stilt krav om at rettighetshaverne til de to 

stratigrafisk delte tillatelsene inngår en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene i så 

måte. 

Avtalepartene danner ved avtaleinngåelsen et interessentskap hvor partenes andeler i avtalene til enhver 

tid skal være identiske med partenes andeler i utvinningstillatelsen. 

Konsesjonsdokumentene vil i hovedtrekk være basert på de relevante dokumenter fra tildelingen i 

forhåndsdefinerte områder 2019. Målet er at hovedtrekkene i eventuelle tilpasninger i rammeverket gjøres 

kjent for mulige søkere før søknadsfristen utløper. 

Kriterier for tildeling av utvinningstillatelse 

For å fremme god ressursforvaltning, rask og effektiv leting etter og utvinning av petroleum på norsk 

kontinentalsokkel, herunder en sammensetning av rettighetshavergrupper som sikrer dette, vil følgende 

kriterier legges til grunn ved tildeling av andeler i utvinningstillatelser og ved utpeking av operatør: 

a) Søkeren(e)s forståelse av geologien i det berørte geografiske området og hvordan rettighetshaver 

planlegger å foreta en effektiv leting etter petroleumsforekomster der. 

b) Søkerens relevante tekniske kompetanse og hvordan denne kompetansen kan bidra aktivt til en 

kostnadseffektiv leting etter og eventuell utvinning av petroleum fra det berørte geografiske området. 

c) Søkerens erfaring på norsk kontinentalsokkel eller tilsvarende relevant erfaring fra andre områder. 

d) At søkeren har tilfredsstillende finansiell kapasitet til å drive leting etter og eventuell utvinning av 

petroleum i det berørte geografiske området.  

2020/EØS/49/04 



23.7.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/5 

 

 

2
3

.7
.2

0
2
0

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e
 

N
r. 4

9
/5

 

e) Dersom søkeren er eller har vært rettighetshaver i en utvinningstillatelse, kan departementet ta med i 

vurderingen enhver form for ineffektivitet eller manglende ansvarlighet som søkeren har vist som 

rettighetshaver. Nasjonale sikkerhetshensyn kan også tas i betraktning dersom departementet 

vurderer et slikt hensyn relevant. 

f) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til et interessentskap der minst én rettighetshaver 

har boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller har tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. 

g) Utvinningstillatelser vil som hovedregel bli tildelt til to eller flere rettighetshavere, hvorav minst én 

med erfaring som nevnt under f). 

h) Den som utpekes som operatør for utvinningstillatelser i Barentshavet, skal selv ha boret minst én 

brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha tilsvarende relevant operasjonell erfaring 

utenfor norsk kontinentalsokkel. 

i) For utvinningstillatelser på dypt hav skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én 

rettighetshaver selv ha boret minst én brønn på norsk kontinentalsokkel som operatør eller ha 

tilsvarende relevant operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen 

skal én rettighetshaver ha boret på dypt hav som operatør. 

j) For utvinningstillatelser som forventes å medføre boring av letebrønner med høyt trykk og/eller høy 

temperatur (HPHT), skal den som utpekes som operatør, og minst ytterligere én rettighetshaver selv 

ha boret minst én letebrønn på norsk kontinentalsokkel som operatør, eller ha tilsvarende relevant 

operasjonell erfaring utenfor norsk kontinentalsokkel. For utvinningstillatelsen skal minst én 

rettighetshaver ha boret én HPHT-brønn på dypt hav som operatør. 

Blokker det kan søkes om 

Søknader om andeler i utvinningstillatelser kan inngis for blokker som det ikke er bevilget tillatelse for 

innenfor det forhåndsdefinerte området, som vist på kartene offentliggjort av Oljedirektoratet. Det er også 

mulig å søke om arealer innenfor det forhåndsdefinerte området som er levert tilbake etter kunngjøring i 

samsvar med oppdaterte kart på oljedirektoratets interaktive Faktakart-side, som finnes på 

Oljedirektoratets nettsted. 

Hver utvinningstillatelse kan omfatte en eller flere blokker eller del(er) av blokk(er). Søkere anmodes om 

å begrense søknadsskissene til områder de har kartlagt. 

Fullstendig utlysningstekst med detaljerte kart over de aktuelle områdene er tilgjengelig på 

Oljedirektoratets nettsted: www.npd.no/apa2020. 

Søknader for utvinningstillatelser for petroleum skal sendes elektronisk, for eksempel via L2S, til: 

Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep. 

NO-0033 Oslo 

Norge 

En kopi skal sendes inn elektronisk, for eksempel via L2S, til:  

Oljedirektoratet 

Postboks 600 

NO-4003 Stavanger  

Norge 

Søknadsfrist: 22. september 2020 kl. 12.00. 

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum under tildeling fra forhåndsdefinerte områder 2020 for 

norsk kontinentalsokkel, vil etter planen finne sted i første kvartal 2021. 

http://www.npd.no/apa2020
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9787 – Česká spořitelna / Československá obchodní banka / Komerční banka / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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: 

– Česká spořitelna, a.s. (”CS”, Tsjekkia), som tilhører Erste Group Bank AG (Østerrike) 

– Československá obchodní banka, a.s. (”ČSOB”, Tsjekkia), som tilhører KBC Group (Belgia) 

– Komerční banka, a.s. (”KB”, Tsjekkia), som tilhører Société Générale Group (Frankrike) 

CS, ČSOB og KB overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CS: bankforetak med virksomhet i Tsjekkia som leverer banktjenester og finansielle tjenester til privatpersoner, små og 

mellomstore bedrifter, kommuner og andre enheter i offentlig sektor samt multinasjonale foretak og finansinstitusjoner. 

– ČSOB: bankforetak med virksomhet i Tsjekkia. ČSOB tilbyr bankprodukter og -tjenester til alle kundegrupper, dvs. 

privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, forretningskunder og institusjonelle kunder. 

– KB: bankforetak som er aktivt i Tsjekkia og i EØS, og som leverer et bredt spekter av forbruker-, forretnings- og 

investeringsbanktjenester. 

– JV vil levere e-identifikasjonstjenester i Tsjekkia.  

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 238 av 

20.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9787 – Česká spořitelna / Československá obchodní banka / Komerční banka / 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/49/05 

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

(Sak M.9858 – Bosch Group / ELCO Group / JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 16. 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: 

– Bosch Thermotechnick GmbH (”Bosch TT”, Tyskland), en del av Bosch Group, som i siste instans er kontrollert av 

Robert Bosch GmbH 

– Electra Consumer Products Ltd. (”ECP”, Israel), en del av ELCO Group, som i siste instans er kontrollert av Elco 

Ltd. 

– Electra Industries Ltd. (Israel) 

Bosch TT og ECP overtar i fellesskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele 

Electra Industries Ltd. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Bosch TT: produksjon av energieffektive oppvarmingsprodukter og varmtvannsløsninger. 

– ECP: produksjon og distribusjon av elektriske konsumgoder, telekommunikasjonstjenester og investeringseiendom. 

– Electra Industries Ltd.: utvikling, produksjon og levering av luftkondisjoneringsapparater for boliger og relatert 

tilbehør, vannterminaler til sentrale luftkondisjoneringssystemer, luft-til-vann-varmepumper og relaterte komponenter 

til produsenter av originalt utstyr. 

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 243 av 

23.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9858 – Bosch Group / ELCO Group / 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/49/06 

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

(Sak M.9867 – Allianz / BBVA Allianz Seguros y Reaseguros) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Allianz SE (”Allianz”, Tyskland) 

– BBVA Allianz Seguros y Reaseguros, S.A. (”BASR”, Spania), kontrollert av BBVA Seguros S.A., de Seguros y 

Reaseguros (”BBVA”, Spania) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Allianz: Allianz-konsernet er en global leverandør av finansielle tjenester som hovedsakelig er aktiv innen livs- og 

skadeforsikring og kapitalforvaltning. 

– BASR: BBVAs generelle forsikringsvirksomhet (som verken omfatter livsforsikring eller helseforsikring) i Spania og 

BBVAs eksisterende innboforsikringsvirksomhet i Portugal. 

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 243 av 

23.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9867 – Allianz / BBVA Allianz Seguros y Reaseguros 

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/49/07 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9885 – HAL Investments / De Drie Eiken) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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: 

– HAL Investments B.V. (”HAL”, det europeiske investeringsforetaket til HAL Holding N.V., Curaçao) 

– De Drie Eiken N.V. (holdingforetaket til Van Wijnen-konsernet, Nederland) 

HAL overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele De Drie Eiken / Van Wijnen-

konsernet. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– HAL: investeringer i en rekke sektorer, herunder maritim sektor, tanklagring, media, finansielle tjenester, detaljhandel, 

kontormøbler, tømmer, byggevarer og dekorlaminater. 

– De Drie Eiken / Van Wijnen-konsernet: prosjektutvikling, bygging av bolig- og næringsbygninger, rehabilitering og 

områdeutvikling, hovedsakelig i Nederland. 

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 241 av 

21.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9885 – HAL Investments / De Drie Eiken 

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/49/08 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9903 – SoftBank Group / Mizuho Financial Group / One Tap BUY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– SoftBank Corp. (”SoftBank”, Japan), et datterforetak av SoftBank Group Corp. 

– Mizuho Securities Co., Ltd. (”Mizuho”, Japan), et datterforetak av Mizuho Financial Group 

– One Tap BUY Co., Ltd. (”OTB”, Japan), kontrollert i sin helhet av SoftBank  

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

3 nr. 4 over OTB. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– SoftBank er et datterforetak av SoftBank Group Corp., som er involvert i avansert telekommunikasjon, internettjenester, 

tingenes internett, robotteknikk og teknologi for ren energi. 

– Mizuho er et datterforetak av Mizuho Financial Group Inc., som tilbyr finansielle og strategiske tjenester, herunder 

banktjenester, verdipapir-, trust- og kapitalforvaltning, kredittkort, formuesforvaltning og risikokapital. 

– OTB tilbyr en trading-app for mobilenheter som gjør det mulig for investorer bosatt i Japan å handle med verdipapirer 

(aksjer notert i USA og japanske børshandlede fond) hvor enn de befinner seg. 

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 242 av 

22.7.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9903 – SoftBank Group / Mizuho Financial Group / One Tap BUY 

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/49/09 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9815 – Advent / Cinven / thyssenkrupp Elevator) 

Kommisjonen besluttet 18. 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 32020M9815. 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.9872 – Atlas/Permasteelisa) 

Kommisjonen besluttet 15. 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 32020M9872. 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/49/10 

2020/EØS/49/11 

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

Statsstøtte SA.33909 (2013/C, tidl. 2013/NN, tidl. 2011/CP) – Påstått støtte til Ryanair og 

andre luftfartsselskaper ved lufthavnene Girona og Reus 

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 17. februar 2020, gjengitt på det opprinnelige språket i EUT C 235 av 

17.7.2020, underrettet Spania 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 tiltak. 

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

av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort (EUT C 235 av 

17.7.2020, s. 13), 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 Spania. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet 

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

2020/EØS/49/12 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0013.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0013.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Godkjenning av statsstøtte i henhold til artikkel 107 og 108 i traktaten om  

Den europeiske unions virkemåte 

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse 

Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller 

navnet på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.54912 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 

Eastern Scotland, 

South Western 

Scotland, North 

Eastern Scotland, 

Highlands And 

Islands 

Bus Emission Abatement Retrofit 

Fund Phase 3 (also known as 

BEAR3) 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 1 

SA.56403 

(2020/N) 
Romania — 

State aid scheme regarding CO2 

certificates in Romania 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 2 

SA.57002 

(2020/N) 
Italia Marche 

Aiuti a compagnie aeree per 

l’avviamento di nuove rotte di 

collegamento con l’aeroporto di 

Ancona nelle Marche. 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 2 

SA.57008 

(2020/N) 
Litauen Lithuania 

COVID-19 — Aid Fund for 

Business 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 3 

SA.57369 

(2020/N) 
Portugal — COVID 19 — Aid to TAP 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 4 

SA.57519 

(2020/N) 
Polen — 

Poland: R&D aid for Covid-19 

relevant research and development, 

investment aid for the construction 

and upgrade of relevant testing and 

upscaling infrastructures, and 

investment aid for investments into 

production facilities for the 

production of Covid-19 relevant 

products. 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 5 

SA.57554 

(2020/N) 
Nederland — 

Compensation Scheme Special 

Transport for Special Groups due to 

the COVID-19 outbreak 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 5 

SA.57711 

(2020/N) 
Kroatia 

Kontinentalna 

Hrvatska, Jadranska 

Hrvatska 

State aid Scheme to support the 

maritime, transport, transport 

infrastructure, tourism and related 

sectors impacted by the COVID-19 

outbreak 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 6 

SA.57754 

(2020/N) 
Frankrike France 

Covid-19: Ad Hoc Short-Term 

Work Scheme 

EUT C 228 av 

10.7.2020, s. 7 

SA.57305 

(2020/N) 
 Luxembourg 

 

 — 
 

COVID-19: Luxembourg 

Investment aid for certain sectors 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 1 

SA.57405 

(2020/N) 
 Frankrike 

 

 France 
 

COVID 19: Aide sous forme de 

garantie de prêts au profit du groupe 

Novares 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 2 

 SA.57429 

(2020/N) 
 

 Italia 
 

 — 
 

COVID-19 — Tax exemptions and 

tax credits adopted as a consequence 

of the economic crisis caused by 

COVID-19 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 2 

 SA.57483 

(2020/N) 
 

 Slovakia 
 

Bratislavský, Stredné 

Slovensko, 

Východné 

Slovensko, Západné 

Slovensko 

Covid-19 Government Resources 

Higher Level Liquidity Needs 

Support State Aid Scheme — 

Eximbanka 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 3 

2020/EØS/49/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.228.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
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Støttenr. Medlemsstat Region Støtteordningens tittel (og/eller 

navnet på mottakeren) 

Nærmere 

opplysninger 

SA.57484 

(2020/N) 
Slovakia 

Bratislavský, Stredné 

Slovensko, 

Východné 

Slovensko, Západné 

Slovensk 

Covid-19 Government Resources 

Basic Level Liquidity Needs 

Support State Aid Scheme — SIH 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 4 

SA.57485 

(2020/N) 
Slovakia 

Stredné Slovensko, 

Bratislavský, 

Západné Slovensko, 

Východné Slovensko 

Covid-19 ESIF Basic Level 

Liquidity Needs Support State Aid 

Scheme — SIH 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 5 

SA.57574 

(2020/N) 
Malta Malta 

Bond subscription facility By the 

Malta Development Bank 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 6 

SA.57595 

(2020/N) 
Kroatia Hrvatska 

State Aid Programme of the 

Ministry of Culture to Support the 

Economy in the Current COVID-19 

Outbreak 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 6 

SA.57617 

(2020/N) 

Det forente 

kongerike 
 — 

 

COVID-19 Temporary Framework 

for Gibraltar Authorities 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 7 

SA.57655 

(2020/N) 
Latvia Latvia 

Guarantees for large and medium-

sized undertakings affected by the 

COVID-19 outbreak 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 8 

SA.57691 

(2020/N) 
 Kypros 

 

 Cyprus 
 

Incentive Scheme towards Airlines 

for addressing the effects of 

COVID-19 on the connectivity of 

Cyprus and the development of the 

aviation sector. 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 9 

SA.57710 

(2020/N) 
 Sverige 

 

 Sverige 
 

Compensation for damages suffered 

by passenger ferries due to  

COVID-19 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 9 

SA.57752 

(2020/N) 
 Italia 

 

 — 
 

COVID-19- Italy, Grants to small 

businesses and self-employed 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 10 

SA.57762 

(2020/N) 
 Kypros 

 

 Cyprus 
 

Direct Support Scheme for the Press 

(newspapers) to address the Effects 

of the Pandemic of COVID-19 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 11 

SA.57767 

(2020/N) 
 Ungarn 

 

 Hungary 
 

COVID-19: Scheme to provide 

payroll related exemptions in the 

aviation industry 

EUT C 236 av 

17.7.2020, s. 11 

Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, finnes på: http://ec.europa.eu/competition/ 

elojade/isef/index.cfm 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.236.01.0001.01.ENG
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