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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14. júní 2018 

Málsnúmer 82119 

Ákvörðun 061/18/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Hérað  

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Nýsköpunar- og þróunaráætlun fyrir frétta- og 

fréttatengda miðla 

Lagastoð Forskrift om innovasjons- og utviklingstilskudd til 

nyhets- og aktualitetsmedier  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Fjölbreytni fjölmiðla 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárveiting 30 milljónir norskra króna 

Aðstoðarhlutfall 40% (50% til lítilla fyrirtækja) 

Gildistími 2018–2022 

Atvinnugreinar C.58.1 Bókaútgáfa, tímaritaútgáfa og önnur 

útgáfustarfsemi, C.60.1 Útvarpsútsendingar, C.60.2 

Sjónvarpsútsending og dagskrárgerð, C.60.2 

Sjónvarpsútsendingar og dagskrárgerð og C.63.9 Önnur 

starfsemi á sviði upplýsingaþjónustu 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð: Medietilsynet, Nygata 4, NO-1607 Fredrikstad 

Nánari upplýsingar  

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/. 

2018/EES/62/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

30. maí 2018 

í máli E-6/17 

Fjarskipti hf.  

gegn 

Símanum hf.  

(54. gr. EES-samningsins – misnotkun á markaðsráðandi stöðu – verðþrýstingur – réttur til að krefjast 

skaðabóta – beiting ákvæða EES-samningsins við innlenda málsmeðferð – þýðing endanlegrar 

niðurstöðu samkeppnisyfirvalda) 

Hinn 30. maí 2018 felldi dómstóllinn dóm í máli E-6/17, Fjarskipti hf. gegn Símanum hf. – BEIÐNI 

Héraðsdóms Reykjavíkur skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 

dómstóls varðandi túlkun á 54. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Martin Ospelt (settur dómari), 

og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Einstaklingur eða lögaðili verður að geta byggt á 54. gr. EES-samningsins, eins og hún hljóðar eftir 

að hafa sjálfkrafa eða fyrir tilstilli innleiðingar orðið hluti landsréttar, til að krefjast skaðabóta fyrir 

innlendum dómstól vegna brots á bannákvæðum þeirrar greinar. 

2. Það er ekki skilyrði þess að dómstóll geti lagt mat á skaðabótakröfu vegna brots gegn 

samkeppnisreglum að innlend samkeppnisyfirvöld hafi áður komist að endanlegri niðurstöðu um að 

brotið hafi verið gegn 54. gr. EES-samningsins. Þegar endanleg niðurstaða innlendra 

samkeppnisyfirvalda liggur fyrir áskilur EES-réttur ekki að niðurstaðan bindi innlenda dómstóla í 

máli sem höfðað er í kjölfar ákvörðunarinnar Þegar engar EES-reglur gilda um málsmeðferð og 

úrræði vegna samkeppnislagabrota heyrir það undir réttarfarslegt sjálfsforræði hvers EES-ríkis að 

útfæra reglur um hversu mikið vægi beri að ljá endanlegri niðurstöðu samkeppnisyfirvalda, að teknu 

tilliti til meginreglnanna um jafngildi og skilvirkni. 

3. Sú staðreynd að markaðsráðandi fyrirtæki verður að kaupa lúkningarþjónustu frá öðrum 

rekstraraðilum á hærra verði en sínu eigin verði útilokar ekki að komist verði að þeirri niðurstöðu að 

verðlagning markaðsráðandi fyrirtækisins í formi verðþrýstings feli í sér misnotkun á 

markaðsráðandi stöðu í skilningi 54. gr. EES-samningsins.  

4. Það nægir til að unnt sé að komast að þeirri niðurstöðu að ólögmætur verðþrýstingur hafi átt sér stað 

í andstöðu við 54. gr. EES-samningsins að fyrirtækið sem um ræðir hafi markaðsráðandi stöðu á 

viðkomandi heildsölumarkaði. Ekki er áskilið að fyrirtækið hafi einnig markaðsráðandi stöðu á 

viðkomandi smásölumarkaði. 

2018/EES/62/02 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

30. maí 2018 

í máli E-9/17 

Edmund Falkenhahn AG 

gegn 

Fjármálaeftirlitinu (Finanzmarktaufsicht) 

(Tilskipun 2009/110/EB – rafeyrisstofnanir – innlausn á nafnvirði – kröfur um verndarráðstafanir) 

Hinn 30. maí 2018 felldi dómstóllinn dóm í máli E-9/17, Edmund Falkenhahn AG gegn Finanz-

marktaufsicht (fjármálaeftirlitinu) – Beiðni frá Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht 

(áfrýjunarnefnd fjármálaeftirlitsins í Liechtenstein) skv. 34. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB 

frá 16. september 2009 um stofnun og rekstur rafeyrisstofnana og varfærniseftirlit með þeim, breytingu á 

tilskipunum 2005/60/EB og 2006/48/EB og um niðurfellingu á tilskipun 2000/46/EB. Dóminn skipuðu 

dómararnir Páll Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Martin Ospelt (settur dómari), 

og hljóða dómsorð sem hér segir:  

1. Það samrýmist ekki 1. og 2. mgr. 11. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/110/EB um 

stofnun og rekstur rafeyrisstofnana og varfærniseftirlit með þeim, breytingu á tilskipunum 

2005/60/EB og 2006/48/EB og um niðurfellingu á tilskipun 2000/46/EB ef virði rafeyris er annað en 

nafnvirði við móttöku fjármuna á hvaða tíma sem er, m.a. á tímabilinu frá afhendingu til innlausnar.  

2. Í fyrstu og annarri undirgrein 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 2009/110/EB, með vísan til töflu 1 í 14. lið  

I. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/49/EB frá 14. júní 2006 um eiginfjárkröfur 

fjárfestingarfyrirtækja og lánastofnana, er tæmandi talið hvaða eignir teljast öruggar, áhættulitlar 

eignir að því er varðar 1. mgr. 7. gr. tilskipunar 2009/110/EB. 

2018/EES/62/03 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8854 – Norsk Hydro/Rio Tinto Assets) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 17. ágúst 2018 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu 

Norsk Hydro og Rio Tinto Assets. Hinn 14. september skýrðu tilkynnendur framkvæmdastjórninni frá því 

að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

2018/EES/62/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Walt Disney Company („TWDC“, BNA). 

– Twenty-First Century Fox, Inc. („Fox“, BNA). 

TWDC nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af Fox. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TWDC: einkum dreifing á kvikmyndum í kvikmyndahús, sala/veiting leyfisréttar vegna hljóð- og myndefnis, rekstur 

og heildsala sjónvarpsstöðva, sala á neytendavarningi, bókum og tímaritum, skemmtiefni sem flutt er að viðstöddum 

áheyrendum, og sala leyfisréttar fyrir tónlist. Fyrirtækið á einnig og starfrækir skemmtigarð, Disneyland Paris, býður 

upp á siglingar með Disney Cruise Line og selur pakkaferðir. 

– Fox: einkum dreifing á kvikmyndum í kvikmyndahús, sala/veiting leyfisréttar vegna hljóð- og myndefnis, og rekstur 

og heildsala sjónvarpsstöðva 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 338, 

21.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2018/EES/62/05 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8994 – Microsoft/GitHub) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Microsoft Corporation (Bandaríkjum Ameríku). 

– GitHub Inc. (Bandaríkjum Ameríku). 

Microsoft Corporation nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GitHub Inc. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Microsoft Corporation: hönnun, þróun og afhending hugbúnaðar (m.a. ýmis hugbúnaðarþróunar- og rekstrar-

þróunartól („DevOps“)), vélbúnaðar og þjónusta í tengslum við það, lausnir fyrir tölvuský, auglýsingar á netinu, 

ráðningarþjónusta og atvinnutengdir félagsmiðlar. 

– GitHub Inc.: afhending á DevOps búnaði og einkum hinum vinsæla útgáfustjórnunarbúnaði, bæði á netinu (í formi 

þjónustu) og á staðnum, sem og atvinnuauglýsingaþjónusta. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 338, 

21.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8994 – Microsoft/GitHub 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2018/EES/62/06 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9019 – Mars/AniCura) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mars, Incorporated (BNA). 

– AniCura TC AB (Svíþjóð). 

Mars, Incorporated („Mars“) nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir AniCura 

TC AB („AniCura“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mars: fyrirtæki með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum sem starfar um heim allan og fæst við margvíslegan rekstur en 

meðal helstu rekstrarþátta þess er umhirða dýra. Höfuðstöðvar þeirrar einingar Mars sem fæst við dýraumhirðu eru í 

Belgíu og sér hún fyrir gæludýrafóðri og dýralækningaþjónustu. Mars fæst við framleiðslu og útvegun 

gæludýrafóðurs á EES-svæðinu. 

– AniCura: dýralækningaþjónusta fyrir selskapsdýr (einkum hunda og ketti). AniCura er með höfuðstöðvar í 

Stokkhólmi, Svíþjóð, og rekur dýraspítala og dýralækningastofur í nokkrum löndum á EES-svæðinu (Svíþjóð, 

Noregi, Danmörku, Austurríki, Þýskalandi, Hollandi og Ítalíu). AniCura fæst einnig við sölu á aukaafurðum, m.a. 

gæludýrafóðri, í gegnum dýraspítala og dýralækningastofur sínar. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 327, 

17.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9019 – Mars/AniCura 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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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Nr. 62/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.9.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9046 – Taiyo Nippon Sanso/Praxair EEA Business) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Taiyo Nippon Sanso Corporation („TNSC“) (Japan), undir yfirráðum Mitsubishi Chemical Holdings Corporation 

(„MCHC“) (Japan). 

– Praxair EEA Business, sem verið er að selja í samræmi við skuldbindingar sem gengist var undir í málinu  

M.8480 – Praxair/Linde. 

TNSC nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Praxair EEA Business í heild 

sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TNSC: framleiðsla og afgreiðsla á iðnaðargasi til margvíslegra iðnaðarnota. 

– MCHC: efnaiðnaður, iðnaðargas og lyfjaiðnaður. 

– Praxair EEA Business: framleiðsla og afgreiðsla á iðnaðargasi til margvíslegra iðnaðarnota. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

18.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9046 – Taiyo Nippon Sanso/Praxair EEA Business 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2018/EES/62/08 

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


20.9.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9054 – Broadcom/CA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Broadcom Inc. (BNA). 

– CA, Inc. (BNA). 

Broadcom Inc. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CA, Inc. 

Samþjöppunin á sér stað með samruna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Broadcom Inc.: framleiðsla á hálfleiðurum og vélbúnaði fyrir fjarskipti, geymslu og til iðnaðarnota. 

– CA, Inc.: þróun á hugbúnaði sem hjálpar viðskiptavinum við þróun, starfrækslu, prófun, beitingu og öryggi viðskipta-

lausna þeirra og gagnagrunna. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 335, 

20.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9054 – Broadcom/CA 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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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Nr. 62/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.9.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9059 – CVC/Messer Group/Divestment Business) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg).  

– Messer Group GmbH („Messer“) (Þýskalandi). 

– Divestment Business: eignir og rekstrareiningar í Norður- og Suður-Ameríku ásamt samningum um helíumvinnslu og 

eignir sem eru til sölu vegna fyrirhugaðs samruna Praxair, Inc. og Linde AG. 

CVC og Messer ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Divestment 

Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Messer: iðnaðargas og þjónusta í tengslum við það, sem og þjónusta sem tengist þeim vörum. 

– CVC: ráðgjöf til fjárfestingarsjóða og stjórnun fjárfestingarsjóða og vettvangs fyrir fjárfestingar. 

– Divestment Business: iðnaðargas og tengdar rekstrareiningar í Norður- og Suður-Ameríku, auk helíumvinnslu um 

allan heim. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 335, 

20.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9059 – CVC/Messer Group/Divestment Business 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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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20.9.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9073 – Pai Partners/Asmodee) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners SAS („PAI Partners“, Frakklandi). 

– Group Asmodee („Asmodee“, Frakklandi). 

PAI Partners nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Asmodee. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PAI Partners: félag sem fjárfestir í óskráðum eignum og stýrir og/eða veitir ýmsum sjóðum sem eiga félög sem fást 

við margvíslegar atvinnugreinar ráðgjöf, t.d. þjónustu við atvinnurekstur, matvæli og neytendavörur, almennan iðnað, 

heilbrigðisþjónustu, og smásölu og dreifingu. 

– Asmodee: útgáfa og dreifing á leikjum (borðspil, kortaspil og stafrænar útgáfur þeirra) og leyfisveiting vegna þessara 

leikja. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

18.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9073 – Pai Partners/Asmodee 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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. 

2018/EES/62/11 

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


Nr. 62/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.9.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9081 – Cinven/Generali Lebensversicherung) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cinven (Bretlandi). 

– Viridium Holding AG (Þýskalandi), undir yfirráðum Cinven. 

– Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft („Generali Lebensversicherung“) (Þýskalandi). 

Cinven nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Generali Lebensversicherung. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cinven: sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og veitir fjölda fjárfestingasjóða þjónustu í formi fjár-

festingastýringar og ráðgjafar. 

–  Viridium: selur líftryggingavörur, nánast einvörðungu í Þýskalandi.  

–  Generali Lebensversicherung: vátryggingafélag sem er með leyfi fyrir og fæst aðallega við sölu á líftryggingarvöru í 

Þýskalandi.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 327, 

17.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9081 – Cinven/Generali Lebensversicherung  

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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. 

2018/EES/62/12 

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


20.9.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9086 – 3i/Arbejdsmarkedets Tillægspension/Tampnet) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– 3i Group plc („3i“, Bretlandi). 

– Arbejdsmarkedets Tillægspension („ATP“, Danmörku). 

– Brent Holding AS („andlag viðskiptanna“, Noregi). 

3i og ATP ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3i: fjárfestingar- og fjárfestingastýringarfyrirtæki sem leggur áherslu á óskráðar eignir í meðalstórum fyrirtækjum sem 

og fjárfestingar í innviðum. 

– ATP: opinber lífeyrissjóður með fjárfestingararm sem stýrir eignum ATP. 

– Andlag viðskiptanna: annast fjarskiptagrunnvirki og þjónusta vegna vinnslu sem fram fer á sjó og starfar undir heitinu 

Tampnet. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 332, 

19.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9086 – 3i/Arbejdsmarkedets Tillægspension/Tampnet 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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. 

2018/EES/62/13 
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Nr. 62/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.9.2018 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9101 – ExxonMobil/Qatar Petroleum/ExxonMobil Exploration Argentina/ 

Mobil Argentina) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ExxonMobil (BNA). 

– Qatar Petroleum (Qatar). 

– ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. (Argentínu), sem er í eigu ExxonMobil. 

– Mobil Argentina S.A. (Argentínu), sem er í eigu ExxonMobil. 

ExxonMobil og Quatar Petroleum ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. og Mobil Argentina S.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ExxonMobil: starfsemi um heim allan við þróun, framleiðslu og sölu á hráolíu og jarðgasi; hreinsun og sölu á 

hreinsuðum jarðolíuafurðum; þróun, framleiðslu og sölu á ýmsum efnavörum og orkuframleiðslu. 

– Qatar Petroleum: starfsemi um allan heim við leitar-, borunar- og framleiðsluverkefni; flutning, geymslu, 

markaðssetningu og sölu á hráolíu, hreinsuðum vörum, fljótandi jarðgasi (LNG), steinefnum og áburði. 

– ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L. og Mobil Argentina S.A.: dótturfyrirtæki alfarið í eigu ExxonMobil í 

Argentínu, sem á og starfrækir Vaca Muerta leirsteinslind í Neuquen-héraði í Argentínu og eru virk á sviði leitar, 

þróunar, framleiðslu og sölu á hráolíu og gasi í Argentínu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

18.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9101 – ExxonMobil/Qatar Petroleum/ExxonMobil Exploration Argentina/Mobil Argentina 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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 fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9102 – Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CEP IV Daisy S.à r.l., undir yfirráðum Carlyle Group (einu nafni „Carlyle“, BNA). 

– Investindustrial Vehicle, undir yfirráðum Investindustrial Group (einu nafni „Investindustrial“, Bretlandi). 

– B&B Italia S.p.A. („B&B Italia“, Ítalíu). 

– Louis Poulsen A/S („Louis Poulsen“, Danmörku). 

– Flos S.p.A. („Flos“, Ítalíu). 

Carlyle og Investindustrial ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir B&B Italia, Flos og Louis Poulsen. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: stýring eigna í sérhæfðum fyrirtækjum, stýring sjóða sem fjárfesta um allan heim í yfirtökum og 

vaxtarfjármagni, fasteignum, innviðum og orku, sérvörðum skuldum, vogunarsjóðum, skuldum meðalstórra fyrirtækja 

og óskráðum eignum. 

– Investindustrial: evrópsk samstæða fjárfestingar-, eignarhalds- og ráðgjafarfyrirtækja sem fjárfesta í meðalstórum 

fyrirtækjum með starfsemi í greinum á borð við iðnaðarframleiðslu, smásölu og afþreyingar- og viðskiptaþjónustu. 

– B&B Italia: framleiðsla og dreifing á hönnunarhúsgögnum með áherslu á inni- og útihúsgögn til notkunar í 

íbúðarhúsum, m.a. húsgögn fyrir stofur, svefnherbergi og eldhús, sem og ljósastæði til nota innanhúss. 

– Louis Poulsen: framleiðsla og dreifing á lýsingu undir merkjum hönnunar, m.a. innanhúss- og utanhússlýsing fyrir 

neytendur og atvinnurekstur. 

– Flos: framleiðsla og dreifing á lýsingu undir merkjum hönnunar, m.a. innanhúss- og utanhússlýsing fyrir neytendur og 

atvinnurekstur. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 338, 

21.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9102 – Carlyle/Investindustrial/B&B Italia/Louis Poulsen/Flos 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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. 

2018/EES/62/15 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9107 – The Carlyle Group/NEP Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. september 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Carlyle Group LP (Bandaríkjunum). 

– NEP Group, Inc. (Bandaríkjunum). 

Carlyle Group LP nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NEP Group, Inc. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle Group LP: stýring sérhæfðra eigna um allan heim. 

– NEP Group, Inc.: framleiðslufyrirtæki sem veitir framleiðslufyrirtækjum og útvarpsrekendum víðs vegar um heim 

útsendingar- og framleiðsluþjónustu með útvistun vegna beinna útsendinga frá meiriháttar íþróttamótum og 

afþreyingarviðburðum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, 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 hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 329, 

18.9.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9107 – The Carlyle Group/NEP Group 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

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. 

2018/EES/62/16 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.7000 – Liberty Global/Ziggo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. maí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við 2. 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 

32018M7000. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8435 – FMC/DuPont Divestment Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júlí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við 2. 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 

32017M8435. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/62/17 

2018/EES/62/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8831 – Mondi/Powerflute) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. maí 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8831. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8983 – Spigas/Canarbino/Miogas) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. ágúst 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M8983. 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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8990 – PIAG/MTIB/Abatec) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. ágúst 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 þýsku 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 

32018M8990. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9042 – Keolis/Amey/W&B Rail Franchise) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. september 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M9042. 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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9065 – Akastor/Mitsui & Co/Mitsui OSK Lines/AKOFS Offshore) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. september 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan 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 

32018M9065. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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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. október 2018 

(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 kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í 

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 286, 14.8.2018 bls. 2 og EES-viðbæti nr. 54, 23.8.2018, bls. 16. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,75 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 0,95 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 0,65 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,04 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,12 -0,18 0,03 -0,18 -0,18 

1.10.2018 – -0,18 -0,18 0,54 -0,18 1,41 -0,18 0,02 -0,18 -0,18 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,54 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,40 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,09 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,13 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,21 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,37 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

1.10.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 0,30 0,49 -0,18 -0,18 -0,18 -0,18 

 

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

1.1.2018 31.1.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 1,89 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.2.2018 28.2.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.3.2018 31.3.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.4.2018 30.4.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,42 -0,18 -0,18 0,73 

1.5.2018 31.5.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.6.2018 30.6.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,21 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.7.2018 31.7.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.8.2018 31.8.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.9.2018 30.9.2018 -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 0,86 

1.10.2018 – -0,18 -0,18 -0,18 1,85 -0,18 2,68 -0,33 -0,18 -0,18 1,00 
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