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EFTA-ORGANER 
EFTAS OVERVÅKINGSORGAN 

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/53/01 

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

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9572 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– BMW AG (”BMW”, Tyskland) 

– Daimler AG (”Daimler”, Tyskland)  

– Motor Company (”Ford”, USA)  

– Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft (”Porsche”, Tyskland). Porsche er en del av Volkswagen Group. 

– Hyundai Motor Company (”Hyundai”, Sør-Korea), som indirekte kontrollerer Kia Motor Corporation (”Kia”, Sør-

Korea). Hyundai og Kia (samlet omtalt som ”Hyundai”) tilhører begge Hyundai Motor Group (Sør-Korea). 

BMW, Daimler, Ford, Porsche og Hyundai overtar i felleskap kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 

bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over hele IONITY Holding GmbH & Co. KG (”IONITY”, Tyskland), et selvstendig fungerende 

fellesforetak etablert i 2017 av BMW, Daimler, Ford og Porsche. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– BMW: er globalt aktivt innen utvikling, produksjon og salg av personbiler og motorsykler. BMW og dets tilknyttede 

foretak leverer også finansielle tjenester til privatkunder og forretningskunder. 

– Daimler: er globalt aktivt innen utvikling, produksjon og salg av personbiler og nyttekjøretøyer. Leverer finansielle 

tjenester innenfor bilbransjen, herunder finansiering, leasing, forsikring og flåteforvaltning. 

– Ford: er globalt aktivt innen utvikling, produksjon og salg av personbiler og nyttekjøretøyer og leverer tilknyttede 

finansielle tjenester og leasingløsninger. 

– Porsche: er globalt aktivt innen utvikling, produksjon og salg av sportsbiler, SUV-er og sedaner med høy ytelse. Porsche 

er en del av Volkswagen Group. Volkswagen Group driver virksomhet innen bl.a. utvikling, produksjon, levering og 

distribusjon av personbiler og lette nyttekjøretøyer, lastebiler, busser, motorsykler og reservedeler samt tilknyttede 

finansielle tjenester, forsikringstjenester og banktjenester. 

– Hyundai: er globalt aktivt innen produksjon av motorkjøretøyer. Hyundai tilbyr også finansielle tjenester gjennom sitt 

datterforetak Hyundai Capital Services Inc. Hyundai og Kia produserer motorkjøretøyer hovedsakelig i Sør-Korea og 

distribuerer dem globalt. Hyundai Capital Services Inc. har som hovedvirksomhet å fremme salg av kjøretøyer gjennom 

finansieringstjenester som tilbys i Canada, Kina, Tyskland, Det forente kongerike og USA. 

– IONITY: er aktivt i hele Europa innen installasjon, drift og vedlikehold av offentlig tilgjengelige, høyeffektive 

ladestasjoner for elbiler. 

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).  

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2020/EØS/53/02 
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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 266 av 

14.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9572 – BMW/Daimler/Ford/Porsche/Hyundai/Kia/IONITY  

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 64 301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

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

(Sak M.9877 – Pro Diagnostic Group / FutureLife / DISCARE CZ JV) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Pro Diagnostic Group, a.s (”PDG”, Slovakia), kontrollert av Ribera Salud Infraestructuras, S.L.U. (Spania) og Pro 

Partners Holding, a.s. (Slovakia) 

– FutureLife a.s. (”FutureLife”, Tsjekkia), i siste instans kontrollert av Zbyněk Průša 

– DISCARE a.s. (”JV”, Tsjekkia), nå under enekontroll av PDG.  

PDG og FutureLife 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: 

– PDG: driver 12 sentre for diagnostiske bildeundersøkelser i Slovakia der det utføres magnetisk resonanstomografi 

(MR) røntgenfotografering, computertomografi (CT) / positronemisjonstomografi (PET) og ultralydundersøkelser. 

– FutureLife: leverer helsetjenester og driver laboratorier. Selskapene i FutureLife-konsernet har som hovedvirksomhet 

å drive klinikker for assistert befruktning i Sentral-Europa. Noen av selskapene i konsernet driver også poliklinikker 

og sykehusklinikker som spesialiserer seg på medisinsk behandling innenfor områder som revmatologi, andrologi, 

venekirurgi, gastroenterologi, urologi, behandling av Crohns sykdom og andre inflammatoriske tarmsykdommer samt 

plastikkirurgi. 

– JV: skal drive et senter for diagnostiske røntgen- og MR-undersøkelser i Praha. 

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 261 av 

10.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9877 – Pro Diagnostic Group / FutureLife / DISCARE CZ 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/53/03 

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

(Sak M.9878 – Total / EDP Comercializadora) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Total SE (”Total”, Frankrike) 

– EDP Comercializadora (”EDP-C”, Spania) 

TOTAL overtar alene kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele EDP-C. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Total: en internasjonal integrert energiprodusent og -leverandør, aktiv i alle sektorer av olje- og gassindustrien samt i 

sektorene for fornybar energi og kraftproduksjon. 

– EDP-C: termiske aktiva samt elektrisitets- og gassforsyning og relaterte tjenester, særlig elektrisitetsforsyning til i) 

små industrielle og kommersielle kunder, ii) små næringskunder og iii) berettigede privatkunder, samt detaljforsyning 

av gass til i) små industrielle og kommersielle kunder og ii) berettigede privatkunder. 

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 266 av 

14.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9878 – Total / EDP Comercializadora 

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 64 301 

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/53/04 

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

(Sak M.9891 – Hayfin Capital Management / Frans Bonhomme Group) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Hayfin Capital Management LLP (”Hayfin”, Det forente kongerike), kontrollert av British Columbia Investment 

Management Corporation (”BCI”, Canada). 

– Frans Bonhomme Group (”Frans Bonhomme”, Frankrike) 

Hayfin overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele Frans Bonhomme. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Hayfin: levering av låneløsninger til foretak og kapitalforvaltningstjenester til institusjonskunder. 

– Frans Bonhomme: distribusjon av systemløsninger (materialer til bygging av vannforsyningsanlegg, vannrenseanlegg, 

regnvannsanlegg osv.) og rør til offentlige bygge- og anleggsarbeider samt aktører i bygge- og anleggsbransjen. 

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 263 av 

11.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9891 – Hayfin Capital Management / Frans Bonhomme Group 

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

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

Faks: +32 229 64301 

Postadresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 

  

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

(2) EUT C 366 av 14.12.2013, s. 5. 

2020/EØS/53/05 

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

(Sak M.9898 – Archer-Daniels-Midland / Marfrig Global Foods / Plantplus Foods) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Archer-Daniels-Midland Company (”ADM”, USA), allmennaksjeselskap 

– Marfrig Global Foods S.A (”Marfrig”, Brasil)  

– PlantPlus Food LLC (”PlantPlus Food”, USA), kontrollert av ADM og Marfrig. 

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

nr. 4 over PlantPlus Food. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer i et nystiftet fellesforetak. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– ADM: bearbeiding av oljefrø, mais, sukker, hvete og andre landbruksvarer, produksjon av vegetabilsk olje og fettstoffer, 

vegetabilsk protein, grovt mel, korn, søtstoffer, mel, biodiesel, etanol og andre fôr- og næringsmiddelingredienser med 

merverdi. ADM har virksomhet over hele verden. 

– Marfrig: produksjon av storfekjøtt og posteier av storfekjøtt. Marfrig er en ledende, global produsent av kjøttbaserte 

spiseferdige produkter som storfekjøtt på boks, tørket storfekjøtt, sauser og porsjonspakninger. 

– PlantPlus Food: utvikling, produksjon og salg av storfekjøtt-, svinekjøtt- og kyllinglignende næringsmidler som er 

basert på grønnsaksproteiner. 

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 264 av 

12.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9898 – Archer-Daniels-Midland / Marfrig Global Foods / Plantplus Foods 

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/53/06 

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

(Sak M.9912 – Genstar/TA/Brinker) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Genstar Capital Partners, LLC (”Genstar”, USA) 

– TA Associates Cayman, Ltd. (”TA”, USA), som tilhører TA Associates Group 

– Brinker Capital Holdings, Inc. (”Brinker”, USA), enekontrollert av en privatperson 

– Orion Advisor Solutions, LLC (”Orion”, USA), enekontrollert av TA Associates Group  

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

over Brinker og Orion. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Genstar: privat investeringsforetak som er aktivt innen kapitalforvaltning og investeringer i utvalgte segmenter av 

sektorene for finansielle tjenester, helsetjenester, industri og programvare.  

– TA: privat investeringsforetak som investerer i utvalgte bransjer, deriblant forretningstjenester, forbrukertjenester, 

finansielle tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– Brinker: investeringsforvaltningsforetak som tilbyr utkontrakterte investeringsforvaltnings- og støttetjenester til 

finansrådgivere i USA, hovedsakelig forsikringsmeglere  

– Orion: leverandør av rådgivningsteknologi og investeringsforvaltningstjenester til kunder i USA.  

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 261 av 

10.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9912 – Genstar/TA/Brinker 

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/53/07 
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