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EFTA-ORGANER 
EFTA-DOMSTOLEN 

Anmodning om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen framsatt av  

Norges Høyesterett 27. mars 2020 i saken den norske stat mot Anniken Jenny Lindberg 

(Sak E-3/20) 

Norges Høyesterett har 27. mars 2020 rettet en anmodning til EFTA-domstolen, mottatt ved domstolens 

kontor 14. april 2020, om en rådgivende uttalelse i saken den norske stat mot Anniken Jenny Lindberg, 

med følgende spørsmål: 

Om yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 21 

1. Skal yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 21 nr 1 forstås slik at vertsstaten i ethvert tilfelle 

kan kreve at søker fremlegger både det aktuelle ”kvalifikasjonsbeviset” i vedlegg V punkt 

5.3.2 kolonne 2 og de angitte ”attestene” som hjemstaten eventuelt har ført opp i kolonne 4 

for det aktuelle yrket, eller skal formuleringen ”hensiktsmessig” forstås slik at vertsstaten 

må vurdere om det i et gitt tilfelle er hensiktsmessig å kreve de angitte attester? 

Hvis formuleringen ”hensiktsmessig” skal forstås slik at det tilligger vertsstaten å vurdere 

om det i et gitt tilfelle er hensiktsmessig å kreve de angitte attestene: 

2. Hva er det rettslige vurderingstemaet, og hva vil utgjøre de rettslig relevante momentene 

ved vurderingen av om det er ”hensiktsmessig” å kreve inntatte attester? 

3.  Har det noen betydning om kvalifikasjonsbeviset alene dokumenterer en utdannelse som 

anses å oppfylle minimumsvilkårene i direktivets artikkel 34 nr 2, og om attesten som ikke 

kan fremlegges gjelder postgraduate praksis?  

Om rettigheter etter EØS-avtalens hoveddel 

1. Plikter vertsstaten å vurdere søknaden om anerkjennelse etter bestemmelsene i EØS-

avtalens artikkel 28 og 31 dersom en søker med utdannelse fra et medlemsland til et yrke 

med harmoniserte minimumskrav til utdannelse ikke fyller vilkårene for anerkjennelse 

etter yrkeskvalifikasjonsdirektivet artikkel 21 eller 10? 

Hvis ja: 

2. Hva er det rettslige vurderingstemaet for – og de rettslig relevante momentene ved 

vurderingen av – om en slik søker kan utlede ytterligere rettigheter etter EØS-avtalen 

artikkel 28 eller 31? 

3. Hvilken betydning har det at søker ikke har attest for postgraduate praksis som hjemstaten 

har medtatt i yrkeskvalifikasjonsdirektivets vedlegg V kolonne 4, dersom vertsstaten ikke 

krever postgraduate praksis av søkere utdannet i vertsstaten, og utdannelsen søker har 

gjennomført anses ekvivalent med den utdannelsen som tilbys i vertsstaten? 

4. Kan det være påkrevd å gi søker fulle yrkesrettigheter i vertsstaten, dersom 

kvalifikasjonsbeviset søker kan fremlegge ikke gir søker tilsvarende yrkesrettigheter i 

hjemstaten? 

2020/EØS/55/01 
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Søksmål anlagt 10. juli 2020 av EFTAs overvåkingsorgan mot Kongeriket Norge 

(Sak E-9/20) 

Et søksmål mot Kongeriket Norge ble 10. juli 2020 anlagt for EFTA-domstolen av EFTAs 

overvåkingsorgan, Rue Belliard 35, BE-1040 Bruxelles/Brussel, Belgia, representert ved Stewart Watson, 

Claire Simpson, Erlend M. Leonhardsen, Catherine Howdle og Carsten Zatschler. 

EFTAs overvåkingsorgan har nedlagt påstand om at EFTA-domstolen skal: 

1. erklære at Kongeriket Norge, ved å opprettholde bestemmelser som allmennaksjeloven § 

6-11 nr. 1 og § 6-36 nr. 2, aksjeloven § 6-11 nr. 1 og finansforetaksloven § 7-5 og 8-4 nr. 5, 

har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen artikkel 31 og 28, 

artikkel 1 nr. 1 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg V nr. 2 (europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar 

innanfor Unionen) og artikkel 2 i rettsakten omhandlet i EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 8 

(ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF av 21. desember 1989 om offentlighet angående filialer 

opprettet i en medlemsstat av visse former for selskaper som er underlagt en annen 

medlemsstats lovgivning). 

2. pålegge Kongeriket Norge å betale saksomkostningene. 

Rettslig og faktisk bakgrunn og anførsler framsatt til støtte for påstanden: 

- Denne stevning gjelder flere (statsborgerskaps- og/eller) bostedskrav som er fastsatt i 

norsk selskapsrett med hensyn til personer som innehar visse ledelsesroller i selskaper som 

er registrert og stiftet i Norge. De berørte lovbestemmelser krever i varierende grad at en 

andel av selskapers stiftere, ledere, styremedlemmer og medlemmer av bedrifts-

forsamlingen (tillitsmenn) skal være bosatt i Norge. Samtidig fastslår disse bestemmelser 

at nevnte bostedskrav ikke gjelder statsborgere i EØS-stater, men bare forutsatt at de er 

bosatt i en slik stat.  

- Bestemmelsene begrenser dermed adgangen for selskaper som er lovlig etablert i en annen 

EØS-stat, til å etablere og drive virksomhet i Norge i den utstrekning de har tillitsmenn 

som enten ikke er EØS-borgere eller er EØS-borgere som ikke er bosatt i EØS. De 

begrenser også adgangen for EØS-borgere som ikke er bosatt i EØS, til å fungere som 

tillitsmenn i norske selskaper. 

- EFTAs overvåkingsorgan (”Overvåkingsorganet”) gjør gjeldende at bestemmelsene det 

vises til, i hovedsak utgjør en uberettiget restriksjon på etableringsadgangen i Norge for 

selskaper som er opprettet i samsvar med lovgivningen i en EØS-stat, og som har sitt sete i 

EØS, og følgelig er i strid med EØS-avtalen artikkel 31. Disse krav er i tillegg uforenlige 

med direktiv 89/666. Endelig er disse bestemmelser, fra perspektivet til privatpersonene de 

er rettet mot, også i strid med EØS-avtalen artikkel 28 og forordning 492/2011. 

- Saken ble innledet i 2014 på Overvåkningsorganets eget initiativ. I forbindelse med 

kontakten Overvåkingsorganet har hatt med den norske regjering de påfølgende år, blant 

annet på grunnlag av et åpningsbrev av 4. november 2015 og en grunngitt uttalelse av  

12. oktober 2016, forklarte den norske regjering at bostedskravene er utformet for å sikre 

at ledelsen i selskapene er tilgjengelig, og for å gjøre det mulig for nasjonale myndigheter 

å utøve myndighet overfor selskapene.  

- Den norske regjering anså kravene for å være nødvendige, egnede og hensiktsmessige for 

dette formål. 

- Overvåkingsorganet er ikke enig i denne framstillingen, særlig i lys av flere avgjørelser 

truffet av både EFTA-domstolen og EU-domstolen hvor lignende krav er funnet å være i 

strid med henholdsvis EØS-avtalen artikkel 31 og TEUV artikkel 49. 

- Det bør bemerkes at den norske regjering har utarbeidet forslag som har til formål å lempe 

på disse krav. Høringsfasen i lovgivningsprosessen ble avsluttet 16. januar 2020. 

Forslagene var ennå ikke vedtatt på det tidspunkt denne stevning ble uttatt. 

2020/EØS/55/02 
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EU-ORGANER 
KOMMISJONEN 

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9776 – Worldline/Ingenico) 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Worldline S.A. (”Worldline”, Frankrike) 

– Ingenico Group S.A. (”Ingenico”, Frankrike) 

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

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Worldline: betalingsrelaterte tjenester som innløsing av betalingstransaksjoner for fysiske virksomheter (salg i butikk) 

og nettbaserte virksomheter (e-handel), aktiviteter knyttet til behandling av betalinger (innløsing og utstedelse) og 

løsninger i forbindelse med aksept innen e-handel samt levering av betalingsterminaler. 

– Ingenico: utforming, utvikling og levering av betalingsterminaler og relatert programvare samt betalingsrelaterte 

tjenester som tjenester knyttet til innløsing av betalingstransaksjoner og tjenester i forbindelse med aksept innen  

e-handel. 

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 273 av 

18.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9776 – Worldline/Ingenico 

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/55/03 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9864 – CPPIB / KKR / Axel Springer) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

1.  Kommisjonen mottok 11.08.2020 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1) om en planlagt 

foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– Canada Pension Plan Investment Board (”CPPIB”, Canada)  

– KKR & Co. Inc. (”KKR”, USA) 

– Axel Springer SE (”Axel Springer”, Tyskland) 

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

nr. 4 over Axel Springer. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– CCPIB: investeringsforvaltningsorganisasjon som investerer kapital som den får overført fra Canada Pension Plan 

Fund (”CPP Fund”), og som CPP Fund ikke trenger for å betale løpende ytelser til 20 millioner bidragsytere og 

mottakere. 

– KKR: investeringsforetak som leverer kapitalforvaltningstjenester og kapitalmarkedsløsninger.  

–  Axel Springer: medieforetak som har virksomhet i mer enn 40 land, og som står bak en rekke merkevarer på 

mediefeltet (f.eks. BILD og WELT, Insider Inc. og Politico.eu) og annonseportaler (f.eks. StepStone, SeLoger og 

Immowelt). 

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 273 av 

18.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9864 – CPPIB / KKR / Axel Springer 

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/55/04 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9918 – Cummins/ETC/NPROXX) 

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: 

– Cummins Inc. (”Cummins”, USA) 

– Enrichment Technology Company Ltd. (”ETC”, Det forente kongerike) 

– NPROXX B.V. (”NPROXX”, Nederland) 

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

nr. 4 over NPROXX. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer.  

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– Cummins: amerikansk produsent av diesel- og gassmotorer og kraftforsyningssystemer som er aktiv over hele verden. 

– ETC: aktivt innen utforming, utvikling og produksjon av gassentrifuger for anrikning av uran til kjernekraft. 

– NPROXX: aktivt innen utforming, utvikling og salg av trykkbeholdere i komposittmateriale for lagring og transport 

av hydrogen eller komprimert naturgass (CNG). Trykkbeholderne brukes til forskjellige formål, særlig innen 

kjøretøy- og transportsektoren. 

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 268 av 

14.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9918 – Cummins/ETC/NPROXX 

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/55/05 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9920 – EQT / TA Associates / IFS) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– EQT Fund Management S.a.r.l. (”EQT”, Luxembourg) 

– TA Associates (”TA Associates”, USA) 

– IGT Holding I Sweden AB og IGT Holding II AB (samlet kalt ”IFS”, Sverige) 

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

artikkel 3 nr. 4 over hele IFS. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– EQT: aktivt eierfond. 

– TA Associates: aktiv eierkapital-foretak som investerer i porteføljeforetak som er aktive i utvalgte bransjer, herunder 

forretningstjenester, forbrukersektoren, finansielle tjenester, helsetjenester og teknologi. 

– IFS: levering av programvareløsninger til bedriftskunder i EØS og globalt. Særlig leverer IFS programvare for 

ressursplanlegging, eiendelsforvaltning og felttjenesteadministrasjon til kunder innen en rekke industrisektorer. 

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 270 av 

17.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9920 – EQT / TA Associates / IFS 

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/55/06 
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 

(Sak M.9922 – GHO/MIC/Envision) 

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 

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

planlagt foretakssammenslutning. 

Meldingen berører følgende foretak: 

– GHO Capital Fund II LP (”GHO”, Caymanøyene) 

– Mubadala Investment Company PJSC (”Mubadala”, De forente arabiske emirater) 

– Envision Pharma Group Limited (”Envision”, Det forente kongerike) 

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

nr. 4 over Envision. 

Sammenslutningen gjennomføres ved kjøp av aksjer. 

2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: 

– GHO: aktiv eierkapital-foretak med fokus på oppkjøps- og vekstkapitalinvesteringer i helsetjenestesektoren i Europa. 

– Mubadala: foretak som investerer globalt og aktivt forvalter en bred portefølje som spenner over en rekke sektorer.  

– Envision: foretak innen medisinsk konsulentvirksomhet og programvare. 

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 273 av 

18.8.2020. Følgende referanse bør alltid oppgis: 

M.9922 – GHO/MIC/Envision 

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. 
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Innledning av behandling 

(Sak M.9660 – Google/Fitbit) 

Kommisjonen besluttet 4. august 2020 å innlede behandling i ovennevnte sak, etter at den hadde fastslått 

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

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

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

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

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

sammenslutningen for Kommisjonen. 

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

hende senest 15 dager etter offentliggjøring av denne meldingen i EUT C 268 av 14.8.2020, s. 3. 

Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.9660 – Google/Fitbit, per faks (+32 (0)2 296 43 

01), per e-post (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

BE-1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIA 
 

  

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

2020/EØS/55/08 

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


20.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 55/9 

 

 

Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.8955 – Takeda/Shire) 

Kommisjonen besluttet 20. november 2018 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) sammenholdt med artikkel 6 nr. 2 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den 

foreligger i uavkortet form bare på engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretnings-

hemmeligheter 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 32018M8955. 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.9418 – Temasek / RRJ Master Fund III / Gategroup) 

Kommisjonen besluttet 29. august 2019 å ikke gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretaks-

sammenslutning og å erklære den forenlig med det felles marked. Beslutningen er truffet på grunnlag av 

artikkel 6 nr. 1 bokstav b) i rådsforordning (EF) nr. 139/2004(1). Den foreligger i uavkortet form bare på 

engelsk og vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Beslutningen blir 

gjort tilgjengelig: 

– på Europa-nettstedet for konkurransesaker (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette 

nettstedet inneholder ulike funksjoner som gjør det lettere å finne en bestemt beslutning, med 

mulighet for å søke på blant annet foretaksnavn, saksnummer, dato og saksområde, 

– i elektronisk form på nettstedet EUR-Lex, under dokumentnummer 32019M9418. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 3. august 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 32020M9812. 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.9828 – Blackstone / NIBC Holding) 

Kommisjonen besluttet 7. 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 32020M9828. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

(Sak M.9830 – Avacon Natur / NEW AG / Stadtenfalter JV) 

Kommisjonen besluttet 10. 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 

tysk 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 32020M9830. 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.9831 – OMV/Borealis) 

Kommisjonen besluttet 10. august 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 32020M9831. EUR-Lex gir 

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

  

(1) EUT L 24 av 29.1.2004, s. 1. 
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Beslutning om å ikke gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning 

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

Kommisjonen besluttet 31. 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 32020M9889. EUR-Lex gir 

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

  

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