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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8486 – 3M Company/Scott Safety) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2017 tilkynning skv. 4. gr. og í kjölfar tilvísunar skv. 5. mgr. 

4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem 3M Company 

(„3M“, Bandaríkjunum) öðlast með hlutfjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í tilteknum dótturfélögum Johnson Controls International plc., sem í 

sameiningu mynda Scott Safety business („Scott“, Bandaríkjunum).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3M: tæknifyrirtæki með dreifða starfsemi sem er virkt um heim allan á fimm eftirfarandi 

aðalstarfssviðum:  Iðnaður, öryggi og myndbúnaður, heilsuvernd, rafeindavörur, orka og 

neytendur. Öryggis- og myndbúnaðarfyrirækið framleiðir og selur persónuhlífar, m.a. vörur sem 

vernda gegn falli, vernda öndun, höfuð og andlit, heyrn og augu, sem og klæðnað sem er 

sýnilegur og endurkastar ljósi. 

– Scott: Framleiðandi með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum sem annast framleiðslu persónuhlífa og 

leggur sérstaka áherslu séröndunarbúnað sem einkum er notaður af slökkviliðsmönnum og 

viðbragðsaðilum, auk gas- og eldskynjunar. 

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 290, 1.9.2017). 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 

mál M.8486 – 3M Company/Scott Safety, 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“). 

2017/EES/56/01 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8523 – BD/Bard) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. ágúst 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Lambda Corp [dótturfélag alfarið í eigu 

Becton, Dickinson and Company („BD“, Bandaríkjunum)] hefur í hyggju að öðlast með hlutabréfa-

kaupum yfirráð í C. R. Bard („Bard“, US) í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

þar sem Bard mun eitt halda velli sem fyrirtæki og dótturfélag alfarið í eigu BD. Þegar fyrirhuguð 

samfylking er um garð gengin mun BD fara alfarið með yfirráð í Bard. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BD: starfar um allan heim við framleiðslu sem varðar lækningatækni og tæki, m.a. á búnaði til 

töku vefjasýna, sem er eingöngu markaðssett í gegnum dreifingaraðila á EES-svæðinu. 

– Bard: starfar um allan heim á sviði hönnunar og framleiðslu á sérnotavörum vegna æða-, 

þvagfæra-, krabbameins- og skurðlækninga, m.a. tækjum til töku vefjasýna.  

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 295, 6.9.2017). 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.8523 – BD/Bard, 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“). 

2017/EES/56/02 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8559 – Aunde/Bader/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. ágúst 2017 tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu skv. 4. gr. og í 

kjölfar tilvísunar skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem fyrirtækin 

AUNDE Achter & Ebels GmbH, sem er hluti af Aunde Group („Aunde“, Þýskalandi) og er stýrt af 

CCBA GmbH & Co. KG, og Bader Holding GmbH, sem er í eigu Bader Group („Bader“, Þýska-

landi) og er stýrt af Bader Gmbh & Co. KG, öðlast í sameiningu að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. 

mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í  AUNDE C & S GmbH („JV“, Þýskalandi) með hlutafjár-

kaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag (JV). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Aunde: hannar, framleiðir og afhendir garn, textílefni til hagnýtingar, sætisáklæði, gorma, heil 

sæti, svamphluta, íhluti fyrir innra byrði og samsetta íhluti fyrir frumframleiðendur undir vöru-

merkjunum „Aunde“, „Isringhausen“ og  „Fehrer“. 

– Bader: framleiðir leður sem hægt er að nota sem sætisáklæði og aðra íhluti fyrir innra byrði 

ökutækis. 

– JV: mun framleiða og afhenda textíl og/eða leðursætisáklæði fyrir farþegabifreiðar og létt 

farþega- og atvinnuökutæki til frumframleiðenda, einkum á EES-svæðinu. 

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 290, 1.9.2017). 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.8559 – Aunde/Bader/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/56/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8600 – Artsana/Prénatal Retail Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. ágúst 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Artsana S.p.A. („Artsana“, Ítalíu), sem lýtur 

yfirráðum Investindustrial Group (Bretlandi) og Catelli S.r.l. (Ítalíu) í sameiningu, öðlast með 

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

Retail Group S.p.A. („PRG“, Ítalíu), sem lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Artsana og 

Giochi Preziosi S.p.A.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Artsana: framleiðsla og afhending á vörum sem varða umönnun barna og heilsuvörum, auk 

smásölu á vörum til umönnunar á börnum í gegnum sérstakar verslanir.  

– PRG: smásala á vörum til umönnunar á börnum og leikföngum í gegnum sérverslanirnar 

Prénatal, Bimbo Store, Toys Center og King Jouet.  

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 295, 6.9.2017). 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.8600 – Artsana/Prénatal Retail Group, 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/56/04 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8609 – Triton/UniHold/Unica Groep) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Triton Managers IV Limited og TFF IV 

Limited, í krafti þess að vera ráðandi eigendur í Triton Fund IV, sem er hluti af Triton Group 

(„Triton“, Ermarsundseyjum), og UniHold B.V. („UniHold“, Hollandi) öðlast með hlutafjárkaupum í 

sameiningu yfirráð, í skilningi, b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Unica Groep B.V. 

(„Unica“, Hollandi), sem áður laut einungis yfirráðum UniHold.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton: framtakssjóður sem hefur helgað sig fjárfestingum í fyrirtækjum í mismunandi 

atvinnugreinum sem eru með höfuðstöðvar í Evrópu.  

– UniHold: eignarhaldsfélag og fjármögnunarfélag sem á hagsmuni í hita- og kæligeymslubúnaði 

(ATES) og tækniþjónustu.  

– Unica: veiting vélrænnar þjónustu, rafrænnar þjónustu og upplýsingatækni- og fjarskipta-

tækniþjónustu, s.s. uppsetningar- og viðhaldsþjónusta.  

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 295, 6.9.2017). 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.8609 – Triton/UniHold/Unica Groep, 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/56/05 
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8610 – CKI/CKP/Ista Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið CK Hutchison Holdings Limited 

(„CKHH“, Cayman-eyjum), óbeint, í gegnum CK Infrastructure Holding Limited („CKI“, Bermúda), 

og Cheung Kong Property Holding Limited („CKP“, Cayman-eyjum) öðlast með hlutabréfakaupum 

að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Ista Group, en endanlegt 

eignarhaldsfélag er  ista Luxembourg GmbH S.a.r.l („ista“, Lúxemborg). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

− CKHH: meginstarfsemi á fimm sviðum: i) hafnir og tengd þjónusta, ii) smásala, iii) grunnvirki, 

iv) orka og v) fjarskipti. CKI stýrir, innan vébanda CKHH, dreifðum fjárfestingum í orkugrunn-

virkjum, grunnvirkjum á sviði flutninga, vatns, meðhöndlunar úrgangs, orku úr sorpi og rekstri 

sem tengist innviðum. 

− CKP: fasteignauppbygging og fjárfesting, rekstur hótela og hótelíbúða með þjónustu, eigna- og 

verkefnastýring, fjárfesting í innviðum og leiga á loftförum. 

− ista: hitaveituþjónusta og þjónustu við sérhitamæla, auk tengdrar þjónustu, einkum á EES-

svæðinu, með áherslu á Þýskaland, Frakkland og Danmörku. 

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 294, 5.9.2017). 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.8610 – CKI/CKP/Ista Group, 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.8616 – Partners Group/Civica) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fjárfestingarsjóðir sem njóta ráðgjafar og/eða er 

stýrt af Partners Group AG eða hlutdeildarfélög þess (Partners Group, Sviss) öðlast með hlutafjár-

kaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Civica Group 

Ltd. („Civica“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Partners Group: fjárfestingar í óskráðum fyrirtækjum. 

– Civica: hugbúnaðarþjónusta og tengd upplýsingatækniþjónusta. 

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 290, 1.9.2017). 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 mál 

M.8616 – Partners Group/Civica, á eftirfarandi póstfang: 

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.8619 – Bridgepoint/Miller Homes) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, 

Bretlandi) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, í Miller Homes Holdings Limited („Miller Homes“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bridgepoint: sjálfstæð samstæða sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á fjárfestingar í 

evrópskum meðalstórum fyrirtækjum í margvíslegum atvinnugreinum, m.a. þjónustu við 

neytendur/smásölufyrirtækjum fyrirtækjaþjónustu, iðnaðarvörum, fjármálaþjónustu, heilsu-

gæslu, fjölmiðlum og tækni. 

– Miller Homes: fasteignafyrirtæki sem starfar við sölu á íbúðarhúsnæði víða í 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 

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 294, 5.9.2017). 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.8619 – Bridgepoint/Miller Homes, 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.8620 – KKR/WBA/PharMerica) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 30. ágúst 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið KKR & Co. L.P. 

(„KKR“, Bandaríkjunum) og Walgreens Boots Alliance, Inc. („WBA“, Bandaríkjunum) öðlast með 

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

PharMerica Corporation („PharMerica“, Bandaríkjunum). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður upp á margvíslega 

eignastýringarþjónustu við opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir 

fyrirtækið, fjárfestingarfyrirtæki þess og viðskiptavini. 

– WBA: fyrirtæki sem starfar um heim allan með áherslu á lyfsölu, heilsu og vellíðan, og rekur 

smásölulyfsölur í Bandaríkjunum og í Evrópu, auk heildsölu- og dreifingarfyrirtækis í lyfsölu 

með dreifingarkerfi sem sinnir lyfsölum, læknum, heilsugæslustöðvum og spítölum í yfir 20 

löndum. 

– PharMerica: veitir lyfsöluþjónustu við langtímaumönnun, innrennslismeðferð og sérnota 

lyfsöluþjónustu 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 294, 5.9.2017). 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.8620 – KKR/WBA/PharMerica, 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.8632 – TSR Recycling/Remondis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 29. ágúst 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 

139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið  Remondis SE & Co. KG („Remondis“, 

Þýskalandi) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, í TSR Recycling GmbH & Co. KG („TSR Recycling“, Þýskalandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Remondis: hluti af Rethman Group samstæðunni og fæst við förgun úrgangs og endurvinnslu, 

einkum í Þýskalandi, og öðrum aðildarríkjum ESB og Ástralíu. 

– TSR Recycling: starfar um heim allan við vinnslu og aðdrátt á brotamálmum. Sem stendur lýtur 

fyrirtækið sameiginlegum yfirráðum Remondis og Alfa Acciai S.p.A. 

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 294, 5.9.2017). 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.8632 – TSR Recycling/Remondis, 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.8524 – Advent International Corporation/Industrial parts holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. ágúst 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 

32017M8524. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8546 – Intermediate Capital Group/Domusvi Group) 

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 

32017M8546. 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.8572 – Pamplona Capital/Parexel) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. ágúst 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 

32017M8572. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. ágúst 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 

32017M8573. 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.8577 – Norsk Hydro/Sapa) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. ágúst 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 

32017M8577. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8587 – Bridgepoint/Groupe Primonial) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. ágúst 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 

32017M8587. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/56/15 

2017/EES/56/16 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8595 – GE/Macquarie/METT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. ágúst 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 

32017M8595. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/56/17 

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

frá 4. maí 2017 

um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-

samningsins 

(mál AT.40153 – E-Book MFNS and related matters) 

Hinn 4. maí 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 102. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 54. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar  

(Stjtíð. ESB C 264, 11.8.2017, bls. 7), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.  

2017/EES/56/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.484.01.0027.01.ENG&toc=OJ:C:2016:484:TOC#ntr1-C_2016484EN.01002701-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.264.01.0007.01.ENG


Nr. 56/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 7.9.2017 

 

 

Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta ber í  

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti  

fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. september 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 222, 11.7.2017, bls. 5 og EES-viðbæti nr. 44, 20.7.2017, bls. 13. 

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 31.7.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

1.9.2017 – -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

 

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 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.9.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

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 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.8.2017 31.8.2017 -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,78 

1.9.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,65 

 

2017/EES/56/19 

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:2017:222:TOC
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Auglýst eftir tillögum og tengdri starfsemi samkvæmt ERC-starfsáætluninni 2018 sem  

heyrir undir Horizon 2020 – rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun (2014–2020) 

Athygli er vakin á auglýsingu eftir tillögum og tengdri starfsemi samkvæmt ERC-starfsáætluninni 2018 

sem heyrir undir Horizon 2020 – rammaáætlun um rannsóknir og nýsköpun (2014–2020). 

Framkvæmdastjórnin samþykkti ERC-starfsáætlunina 2018 (https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/ 

research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf) með ákvörðun C(2017) 

5307 frá 2. ágúst 2017. 

Auglýst er eftir tillögum vegna eftirfarandi: ERC-starfsáætlunin 2018, m.a. umsóknarfrestur og 

fjárveitingar til starfsemi, er aðgengileg á vefsetri þátttakenda, ásamt upplýsingum um tilhögun 

umsóknarlotunnar og tengda starfsemi og upplýsingar fyrir umsækjendur um hvernig eigi að senda inn 

tillögur: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html 

 

2017/EES/56/20 

https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
https://webgate.ec.testa.eu/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018_2020/erc/h2020-wp18-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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