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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8360 – Imerys/Kerneos) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 12. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 

139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Imerys SA öðlast með 

hlutabréfakaupum, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

franska fyrirtækinu Kerneos S.A.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Imerys SA: fjölþjóðlegt námafyrirtæki með rekstur á eftirfarandi fjórum sviðum:  

i) orkulausnir og sérhæfð þjónusta, ii) síun og íblöndunarefni sem bæta frammistöðu,  

iii) keramíkefni, og iv) steinefni með mikið viðnám. 

– Kerneos S.A.: framleiðandi og birgðasali á heimsvísu á sérhæfðu sementi til nota í 

margvíslegum geirum, einkum í tengslum við byggingaefnafræði og þolin efni. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.   

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 157, 19.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu,  eða í pósti með tilvísuninni 

M.8360 – Imerys/Kerneos, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr.  

139/2004 (1) þar sem Zalando SE (Þýskalandi) og Bestseller United A/S (Danmörku) öðlast 

sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. mgr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

sameiginlegu félagi, Fashiontrade.com B.V. (Hollandi), með því að auka hlutafé í Fashiontrade.com 

B.V., en að því loknu munu Zalando SE og Bestseller United A/S hvort um sig eiga 50% af hlutafé í 

hinu sameiginlega félagi.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Zalando SE: stundar smásölu á fatnaði og fótabúnaði til beint neytenda. Neytendur eiga kost á 

breiðu úrvali af fatnaði og skóbúnaði frá fjölda merkja í rafrænni verslun fyrirtækisins. 

Fyrirtækið selur jafnframt fatnað og skóbúnað á sölumarkaði sem það rekur á netinu. Þá veitir 

Zalando þjónustu í tengslum við rafræn viðskipti milli fyrirtækisins og neytanda og aðra 

þjónustu sem tengist vörumerkjalausnum. 

– Bestseller United A/S: alþjóðlegt tískufyrirtæki sem selur breitt úrval tískumerkja. Það starfar 

bæði á sviði heildsölu til fyrirtækja og smásölu til neytenda á fatnaði og fótabúnaði frá 

mismunandi merkjum.  

– Fashiontrade.com B.V.: Fashiontrade.com B.V. mun láta að sér kveða á markaði sem 

þjónustuveitandi í rafrænum viðskiptum frá fyrirtæki til fyrirtækis. Vettvangurinn mun tengja 

tískuvörumerki (heildsala) við smásala. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 164, 24.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu,  eða í pósti með tilvísuninni 

M.8433 – Zalando/Bestseller United/JV, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/32/02 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8476 – Oaktree/Vitanas) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 

139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylgingu þar sem Oaktree Capital Group, LLC („Oaktree“, 

Bandaríkjunum) öðlast óbeint með hlutabréfakaupum yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í samstæðu fyrirtækja sem í sameiningu mynda Vitanas P&W Group 

(„Vitanas“, Þýskalandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Oaktree: fyrirtæki í fjárfestingarstýringu sem starfar um heim allan. 

– Vitanas: einkarekin hjúkrunarþjónusta á þýskum markaði sem býður alhliða 

umönnunarþjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 167, 25.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu,  eða í pósti með tilvísuninni 

M.8476 – Oaktree/Vitanas, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/32/03 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8479 – Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 

139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem sjóðir undir stjórn Advent International 

Corporation („Advent International“, Bandaríkjunum), og sjóðir sem stýrt er af Bain Capital 

Investors, L.L.C. („Bain Capital“, Bandaríkjunum), öðlast með hlutabréfakaupum sameiginleg 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í RatePAY GmbH („RatePAY“, 

Þýskalandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: fjárfestingar í framtakssjóðum á ýmsum vettvangi, m.a. iðnaði, smásölu, fjölmiðlun, 

fjarskiptum, upplýsingatækni, netinu, heilbrigðisþjónustu og lyfjum. 

– Bain Capital: fjárfestingar í framtakssjóðum sem eiga hluti í mörgum atvinnuvegum, m.a. 

upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, fjarskiptum, fjármálastarfsemi og 

iðnaði/framleiðslu. 

– RatePAY: greiðsluþjónusta við söluaðila á netinu, einkum í Þýskalandi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 167, 25.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8479 – Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/32/04 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8489 - Cinven/Eurovita) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Ergo Previdenza S.p.A. („Ergo Previdenza“), 

fyrirtæki sem endanlega lýtur yfirráðum sjóða sem stýrt er af eða þiggja ráðgjöf frá Cinven Capital 

Management (V) General Partner Limited („Cinven“), ráðgerir að öðlast yfirráð í Eurovita 

Assicurazioni S.p.A („Eurovita“) í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cinven: framtakssjóður sem stýrir fjölda fyrirtækja í margvíslegum atvinnuvegum sem hann 

hefur fjárfest í, líftryggingum, og innan ýmissrar lögsögu. 

– Eurovita: fæst við líftryggingarstarfsemi og býður m.a. vörur í tengslum við líftryggingar og 

fjárfestingar, á Ítalíu einvörðungu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir 

sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 167, 25.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8489 – Cinven/Eurovita, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2017/EES/32/05 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8490 – Blackstone/CPPIB/Ascend Learning) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 18. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Blackstone Group L.P. („Blackstone“, 

Bandaríkjunum) og Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada) öðlast í sameiningu 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Ascend Learning Holdings, LLC 

(„Ascend Learning“, Bandaríkjunum).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: fæst við eignastýringu um heim allan og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. 

– CPPIB: stofnanafjárfestir sem fjárfestir í skráðum og óskráðum eignum, fasteignum, 

grunnvirkjum og gerningum sem bera fasta vexti og er með höfuðstöðvar í Kanada. 

– Ascend Learning: sér nemendum, menntastofnunum og vinnuveitendum fyrir námsefni og 

hugbúnaðartækjum, m.a. í tengslum við inntökupróf, námsefni, prófundirbúning, faglega vottun 

og endurmenntun, með sérstakri áherslu á heilbrigðisþjónustu og aðrar starfsgreinar sem 

krefjast starfsréttinda á borð við einkaþjálfara, fjármálaráðgjafa, iðngreinar og 

vátryggingamiðlara. Ascend Learning er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 167, 25.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8490 – Blackstone/CPPIB/Ascend Learning, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8494 – Ardian France/LaSalle Investment Management/Europa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 12. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem frönsku fyrirtækin Ardian France S.A. 

(„Ardian“) og LaSalle Investment Management („LaSalle“) öðlast með hlutafjárkaupum í 

sameiningu óbein yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

skrifstofubyggingu í Frakklandi sem nefnd er Europa. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian: fjárfesting í óskráðum eignum og eignastýring. Er að fullu í eigu Ardian S.A.S 

(Frakklandi) og hluti af Ardian Group. 

– LaSalle: fjárfestingafyrirtæki með fasteignir sem er að fullu í eigu samstæðunnar Jones Lang 

LaSalle Incorporated. 

– Europa: skrifstofubygging staðsett í Levallois-Perret, Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 157, 19.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8494 – Ardian France/LaSalle Investment Management/Europa, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8497 – SIBUR/TechnipFMC/Linde) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Research and Design Institute on Gas 

Processing Joint Stock Company („NIPIgaspererabotka“, Rússlandi), TechnipFMC plc 

(„TechnipFMC“, Bretlandi) og Linde AG, Engineering Division („Linde“, Þýskalandi) öðlast 

sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu fyrirtæki 

sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NIPIgaspererabotka: einkafélag sem lýtur yfirráðum samstæðunnar SIBUR og veitir 

fyrirtækjum á sviði olíu og gass og efna unnum úr olíu og gasi, og öðrum atvinnuvegum á 

rússneskum markaði margvíslega þjónustu. 

– TechnipFMC: þátttakandi á alþjóðlega vísu í olíu- og gasverkefnum, tækniverkefnum, kerfum 

og þjónustu á þrenns konar vettvangi: neðansjávar, á landi/sjó, og yfirborðinu. 

– Linde: fyrirtæki í gas- og verkfræðistarfsemi um heim allan sem leggur fyrir sig starfsemi með 

iðnaðargas, lofttegundir til notkunar við lækningar, búnað, verkfræðistarfsemi og þjónustu. 

– Sameiginlegt félag: mun fást við fyrirframhögun og hönnun, verkefnisgögn og CAPEX-mat, 

ásamt verkfræðistarfsemi og þjónustu í tengslum við innkaup, byggingu, uppsetningu og rekstur 

jarðgasvera sem vinna fljótandi jarðgas og hvíla á steinsteyptum undirstöðum sem byggðar eru 

ofan á setlög. Starfsemin mun takmarkast við Rússland.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 167, 25.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu,  eða í pósti með tilvísuninni 

M.8497 – SIBUR/TechnipFMC/Linde, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8503 – Goldman Sachs/Eurazeo/Dominion Web Solutions) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 12. maí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska samstæðan Goldman Sachs Group, 

Inc. („Goldman Sachs“) og franska fyrirtækið Eurazeo SA („Eurazeo“) öðlast með hlutafjárkaupum 

að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í bandaríska fyrirtækinu 

Dominion Web Solutions, LLC  („DWS“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Goldman Sachs: fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf og fjárfestingastýringarþjónusta um heim 

allan. 

– Eurazeo: fjármálalegar fjárfestingar. 

– DWS: rekstraraðili markaðsvefs og tengdar stafrænar markaðssetningarlausnir fyrir sölu á 

ökutækjum og búnaði í Bandaríkjunum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  Hafa 

ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 

tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 

samfylkinga samkvæmt reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 157, 19.5.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni  

M.8503 – Goldman Sachs/Eurazeo/Dominion Web Solutions, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8261 – Lanxess/Chemtura) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. mars 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8261. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8379 – SGID/Hellenic Republic/IPTO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8379. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2017/EES/32/10 

2017/EES/32/11 

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


24.5.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8384 – Carlyle/CITIC/McDonald’s/McDonald’s China) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8384. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8387 – AXA/Caisse des dépôts et consignations/Cible (II)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8387. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8388 – Ares/Baupost/Nova Eventis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8388. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8410 – Zen-Noh/LDC/Amaggi/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8410. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8447 – EDF/CDC/Mitsubishi Corporation/NGM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í 

samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar 

ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, 

ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32017M8447. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 

2017/EES/32/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ríkisaðstoð - Þýskaland 

Málsnúmer SA.45852 (2017/N) – Flutningsgeta 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Þýskalandi, með bréfi dagsettu 7. apríl 2017, þá ákvörðun 

sína að hefja rannsókn á ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. 

Hagsmunaaðilum er gefinn kostur á því, í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist í 

(Stjtíð. ESB C 159, 19.5.2017, bls. 6), að koma athugasemdum á framfæri við: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

Bréfasími: + 32 2 296 12 42 

Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Þýskalandi. Þeim, sem leggja fram 

athugasemdir, er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

2017/EES/32/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.159.01.0006.01.ENG
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir  

28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. júní 2017 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er mælt fyrir um að sé ekki kveðið á um 

annað í sérstakri ákvörðun skuli endurkröfuvextir einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við 

grunnvextina. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 133, 27.4.2017, bls. 2 og EES-viðbæti nr. 27, 4.5.2017, bls. 7. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.6.2017 – -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,44 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.6.2017 – -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.6.2017 – -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:133:TOC
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