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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8409 – ProSiebenSat 1 Media/Télévision française 1/Mediaset/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 27. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið ProSiebenSat.1 Media SE 

(„P7S1“), franska fyrirtækið Télévision française („TF1“), sem tilheyrir Bouygues samsteypunni, og 

ítalska fyrirtækið Mediaset S.p.A. („Mediaset“), sem lýtur yfirráðum Fininvest samsteypunnar, 

öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. sam-

runareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki („JV“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PS71: eignarhaldsfélag einnar helstu gjaldfrjálsu sjónvarpsstöðvar í Þýskalandi. Kjarnastarfsemi 

P7S1 og dótturfélaga þess er að bjóða gjaldfrjálst sjónvarp sem er fjármagnað með auglýsingum 

í Þýskalandi, Austurríki og Sviss. Að auki er P7S1 virkt á sviði margmiðlunar og sölukynn-

ingar. 

– TF1: eignarhaldsfélag einnar helstu gjaldfrjálsu sjónvarpsstöðvar í Frakklandi. TF1 og 

dótturfélög þess reka gjaldfrjálsar sjónvarpsstöðvar og greiðslusjónvarp á frönsku, auk þess að 

stunda margvíslega tengda starfsemi á sviði hljóð- og myndmiðla. TF1 er hluti af Bouygues 

samsteypunni, fjölbreyttri fyrirtækjasamsteypu sem starfar á sviði byggingastarfsemi, fjarskipta 

og miðla. 

– Mediaset: eignarhaldsfélag eins helsta sjónvarpsstöðvanets Ítalíu. Mediaset á einnig eitt stærsta 

sjónvarpsstöðvanetið á Spáni fyrir tilstilli ráðandi hlutar síns í Mediaset España Comunicación 

S.A. Sjónvarpsfélög þessi reka gjaldfrjálsar sjónvarpsstöðvar og áskriftarstöðvar á ítölsku og 

spænsku og stunda margs konar starfsemi aðra sem tengist hljóð- og myndmiðlum, m.a. 

auglýsingasölu fyrir margs konar dreifileiðir. Mediaset er hluti af Fininvest samsteypunni sem 

starfar á sviði miðla, útgáfu, íþrótta og fjármála. 

– JV: alþjóðleg markaðssetning og sala á auglýsingaefni við upphaf myndefnis, á meðan á 

sýningu stendur og að henni lokinni, sem er aðgengilegt á stafrænum miðlum sem aðilarnir eða 

þriðji aðili reka. 

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 sam-

fylkinga 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 253, 4. ágúst 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.8409 – ProSiebenSat 1 Media/Télévision française 1/Mediaset/JV og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

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

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

2017/EES/47/01 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem dönsku fyrirtækin A.P. Moller – Mærsk 

A/S („APMM“) og Danske Bank A/S („DB“), öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu, dönsku fyrirtæki („Gatetu“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DB: fjármálaþjónustufyrirtæki með aðsetur í Danmörku og skráð í kauphöllina í Kaupmanna-

höfn. Félagið veitir þjónustu, um heim allan, á sviði bankastarfsemi, lífeyriskerfa, fasteigna-

veðlána, eignastýringar, miðlunar, fasteigna og kaupleigu. 

– APMM: alþjóðleg fyrirtækjasamsteypa á sviði gámaflutninga með skipum og vöruhýsingar, 

tankskipa, hafnarþjónustu, vöruferlisstjórnunar og orku (olía og gas) um heim allan. 

– Gatetu: sprotafyrirtæki á sviði fjármálatækni sem mun bjóða hugbúnað til að greiða fyrir 

greiðslum og annarri þjónustu um heim allan í viðskiptum milli fyrirtækja. 

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 sam-

fylkinga 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 247, 29. júlí 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.8512 – A.P. Moller Mærsk/Danske Bank/Gatetu og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

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

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

2017/EES/47/02 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8530 – Brookfield/Engie/FHHGL) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Brookfield Renewable UK Hydro 

Limited, sem lýtur endanlegum yfirráðum kanadíska fyrirtækisins Brookfield Asset Management 

Inc. („Brookfield“) og fyrirtækið IP Karugamo Holdings (UK) Limited, sem lýtur endanlegum 

yfirráðum franska fyrirtækisins Engie S.A. („Engie“), öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu að 

fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í fyrirtækinu FHH (Guern-

sey) Limited („FHHGL“ frá Guernsey). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: eignastýring um heim allan með áherslu á fasteignir, endurnýjanlega orku, innviði 

og óskráð félög. 

– Engie: starfsemi um heim allan á sviði allrar virðiskeðju orkuframleiðslu á sviði gass, raforku 

og orkuþjónustu. 

– FHHGL: á og rekur tvær eignir á sviði raforkugeymslu í Wales og stundar heildsölu á rafmagni. 

Sem stendur lýtur fyrirtækið sameiginlegum yfirráðum Engie og Mitsui Power Ventures Limit-

ed. 

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 244, 28. júlí 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.8530 – Brookfield/Engie/FHHGL og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

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

2017/EES/47/03 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8545 – Bain Capital Investors/Reiff Tyre) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið Bain Capital Investors, 

L.L.C. („Bain Capital“) öðlast með hlutafjár- og eignakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í hjólbarðaframleiðsludeild þýsku Reiff samsteypunnar 

(„Reiff“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarfélag sem fjárfestir í óskráðum félögum í flestum atvinnugreinum. 

– Reiff: dreifingaraðili hjólbarða, bæði í heildsölu og smásölu, einkum í Þýskalandi. Fyrirtækið 

selur einnig hjólkoppa, felgur og veitir tengda þjónustu, auk þess sem það sólar hjólbarða undir 

flutningabíla. 

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 sam-

fylkinga 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 251, 2. ágúst 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.8545 – Bain Capital Investors/Reiff Tyre og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

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

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

2017/EES/47/04 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8548 – Ardian/GPS Branch of Assystem Group) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Ardian France SA 

(„Ardian“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, í GPS-deild (Global Product Solutions) franska fyrirtækisins Assystem Group 

(„Assystem GPS“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian: fjárfestir í einkafyrirtækjum í Evrópu, Norður-Ameríku og Asíu. Ardian á hluti í 

fyrirtækjunum Fives, Serma og Trigo sem starfa á sviði iðnaðarverkfræði eða tengdra greina. 

– Assystem GPS: vöruþróun og þróun þjónustu á síðari stigum fyrir loft- og geimför, 

bifreiðaframleiðslu, flutningastarfsemi og vélaframleiðslu. 

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 252, 3. ágúst 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.8548 – Ardian/GPS Branch of Assystem Group og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 47/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.8.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8549 – Groupe Lactalis/Omira) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem belgíska fyrirtækið BSA International S.A. 

(„BSA“), sem tilheyrir frönsku Lactalis samsteypunni („Groupe Lactalis“), öðlast með hlutafjár- og 

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

fyrirtækinu Omira Industrie GmbH („Omira Industrie“) og öllum öðrum dótturfélögum þýska 

fyrirtækisins Omira Oberland-Milchverwertung GmbH („Omira Oberland-Milchverwertung“), svo 

og nær öllum eignum Omira Oberland-Milchverwertung (markfyrirtækin kallast einu nafni „Omira“, 

Þýskalandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Groupe Lactalis: framleiðir og markaðssetur mjólk, smjör, osta, ferskar mjólkurvörur, rjóma og 

mjólkurvörur fyrir iðnaðarframleiðslu. Lactalis starfar í fjölda aðildarríkja ESB. 

– Omira: framleiðir mjólkurafurðir. Omira starfar einkum í Þýskalandi og í minna mæli í öðrum 

löndum Evrópu, svo sem Ítalíu og Slóveníu. 

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 253, 4. ágúst 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.8549 – Groupe Lactalis/Omira og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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3.8.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 47/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8564 – Viacom International Media Networks Italia/De Agostini Editore/ 

Dea Broadcast JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 28. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Viacom International Media 

Networks Italia S.r.l. (sem tilheyrir bandarísku Viacom samsteypunni „VIMNI“) og De Agostini 

Editore S.p.A. (sem tilheyrir ítölsku De Agostini samsteypunni, „DeA Editore“), öðlast með hluta-

fjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í ítalska 

fyrirtækinu DeA Broadcast S.r.l. („JV“), nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– VIMNI: hluti af Viacom samsteypunni, þróar sjónvarsþætti, kvikmyndir, stuttmyndir, 

hugbúnað, leiki, neytendavörur, samfélagsmiðlaupplifun og annað skemmtiefni. 

– DeA Editore: hluti af DeAgostini samsteypunni sem starfar á sviði útgáfu, miðla og samskipta, 

leikja og fjárfestingarþjónustu. 

– JV: þróar þemasjónvarpsrás og tengt vefsvæði. 

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 sam-

fylkinga 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 253, 4. ágúst 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.8564 – Viacom International Media Networks Italia De Agostini Editore/Dea Broadcast JV og 

eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(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.8566 – Moog Singapore/SIAEC/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem singapúrsku fyrirtækin Singapore Airlines 

Engineering Company Limited („SIAEC“), sem er dótturfélag singapúrska fyrirtækisins Singapore 

Airlines Limited („SIA“), og Moog Singapore Pte Ltd („MSLP“), sem lýtur endanlegum yfirráðum 

bandaríska fyrirtækisins Moog Inc. („Moog“), öðlast með hlutafjárkaupum í nýstofnuðu, sameigin-

legu fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SIA: farþega- og vöruflutningar, tækniþjónusta sem tengist flutningaflugi og þjónustu í 

flugstöðvum. 

– SIAEC: viðhald, viðgerðir og eftirlitsþjónusta fyrir flugstarfsemi. 

– Moog: hannar, framleiðir og selur nákvæm tæki á sviði hreyfistjórnunar og kerfi fyrir 

flugstarfsemi, landvarnir, orku, siglingar og lækningar. 

– MSPL: viðhald, viðgerðir og eftirlitsþjónusta með framleiðsluvörum Moog. 

– JV: viðhald, viðgerðir og eftirlitsþjónusta með framleiðsluvörum Moog. 

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 sam-

fylkinga 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 250, 1. ágúst 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.8566 – Moog Singapore/SIAEC/JV og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(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.8567 – APG/Portfolio) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem hollenska fyrirtækið APG Asset Management 

N.V. („APG“), öðlast með hlutafjárkaupum óbein yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, í eignasafni sem samanstendur af 48 evrópskum fyrirtækjum á sviði innviða 

(„Portfolio“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– APG: eignastýringareining APG Groep N.V., sameiginlegs lífeyrisfyrirtækis. APG veitir 

ráðgjöf, eignastýringu, lífeyrisumsýslu og samskiptaþjónustu fyrir lífeyrissjóði sem um 4,5 

milljónir Hollendinga eiga aðild að. 

– Portfolio: samanstendur af hlutum DIF í 48 fyrirtækjum/verkefnum á sviði innviða í Belgíu, 

Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Hollandi og Bretlandi. 

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 sam-

fylkinga 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 251, 2. ágúst 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.8567 – APG/Portfolio og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(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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Nr. 47/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.8.2017 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8568 – Total/Atos/Intouch CorP/Intouch SAS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem franska fyrirtækið Total Outre Mer S.A. 

(„TOM“), sem tilheyrir Total samsteypunni, franska fyrirtækið Worldline S.A. („Worldline“), sem 

tilheyrir Atos samsteypunni, og máritíska fyrirtækið InTouch Corp öðlast með hlutafjárkaupum í 

sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í franska fyrirtækinu 

InTouch SAS og dótturfélögum þess. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Total Outre-Mer: markaðsþjónusta Total í Afríku. Total samsteypan starfar um heim allan við 

leit að olíu og jarðgasi, framleiðslu, flutning, geymslu og sölu. Samsteypan stundar líka olíu-

hreinsun, svo og smásölu og heildsölu á hreinsuðum afurðum. Samsteypan þróar eigin starfsemi 

á sviði endurnýjanlegrar orku með því að framleiða sólarsellur og framleiða orku með endur-

nýjanlegum orkulindum. 

– Worldline: dótturfélag Atos samsteypunnar og starfar á sviði greiðslumiðlunar- og yfir-

færsluþjónustu, þ.m.t. innlausnarþjónusta, meðferð kortagreiðslna, netbankaþjónusta, útgáfa, 

leyfisveitinga fyrir greiðslukerfi, greiðsluvélar og tengd þjónusta, einkum á EES-svæðinu. 

– InTouch Corp: sérhæfir sig í safngreiðslum og stafrænni þjónustu á sviði farþjónustu í 

Máritaníu, Senegal, Fílabeinsströndinni, Kenía og Kamerún. 

– InTouch SAS: safngreiðslulausnir í Afríku og tilteknum ríkjum í Mið-Austurlöndum. 

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 sam-

fylkinga 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 247, 29. júlí 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.8568 – Total/Atos/Intouch CorP/Intouch SAS og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(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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3.8.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 47/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8573 – CVC Group/Arzignanese/Pasubio) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 26. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem lúxemborgska fyrirtækið CVC Capital 

Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“), öðlast með hlutafjárkaupum óbeint að fullu yfirráð, í skilningi 

b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í ítölsku fyrirtækjunum Arzignanese S.r.l. 

(„Arzignanese“) og Pasubio S.p.A. („Pasubio“) 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: CVC samsteypan veitir ráðgjöf og stýrir fjárfestingarsjóðum og verkvöngum. 

– Arzignanese og Pasubio („Pasubio Group“): Pasubio samstæðan stundar sútun á leðri og 

framleiðir leðurvörur til nota í ýmsum atvinnugreinum, m.a. við framleiðslu innréttinga í 

bifreiðar, húsgagna og munaðarvarnings. 

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 sam-

fylkinga 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 252, 3. ágúst 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.8573 – CVC Group/Arzignanese/Pasubio og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(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.8577 – Norsk Hydro/Sapa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem norska fyrirtækið Norsk Hydro ASA öðlast 

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

norska fyrirtækinu Sapa AS. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Norsk Hydro: framleiðandi áls á heimsvísu og starfar innan allrar virðiskeðjunnar, m.a. 

framleiðslu og sölu á hágæðaáli, þrýstimótuðu mjúku málmblendi, byggingarkerfum og 

flatvölsuðum vörum. 

– Sapa: framleiðir álafurðir um heim allan, með áherslu á þrjú kjarnasvið: i) þrýstimótað mjúkt 

álblendi, ii) byggingarkerfi og iii) gæðalogsoðin rör. Sapa er sameiginlegt fyrirtæki sem nú lýtur 

sameiginlegum yfirráðum Norsk Hydro og Orkla ASA. 

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 sam-

fylkinga 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 247, 29. júlí 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.8577 – Norsk Hydro/Sapa og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

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

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

2017/EES/47/12 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8579 – HgCapital/Visma) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið HgCapital öðlast með hluta-

fjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í norska fyrir-

tækinu Visma AS („Visma“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HgCapital: fjárfestingar í óskráðum félögum. 

– Visma: hugbúnaðarlausnir. 

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 sam-

fylkinga 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 247, 29. júlí 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.8579 – HgCapital/Visma og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

B-1049 Brussels 

  

(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.8222 – KNORR-BREMSE/HALDEX) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. júlí 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, sbr. 2. mgr. sömu greinar  (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 

32017M8222. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8258 – Advent International/Morpho) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. apríl 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

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

samræmi við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu 

greinar (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 

32017M8258. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/47/14 

2017/EES/47/15 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8498 – Toray/Mitsui/Soda) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. júlí 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 

32017M8498. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8500 – Central/SIGNA Prime/JVCo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. júlí 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 

32017M8500. 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.8509 – LVMH/Marcolin/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júlí 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 

32017M8509. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8516 – EPH/Centrica Language and Centrica SHB) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. júlí 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 

32017M8516. 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.8537 – Moody’s/Bureau Van Dijk Electronic Publishing) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. júlí 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 

32017M8537. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8557 – CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júlí 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 

32017M8557. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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