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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8948 – Spirit/Asco) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 17. september 2018 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna Spirit og 

Asco. Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 25. október 2018 að þeir afturkölluðu 

tilkynninguna. 

2018/EES/70/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vodafone Group Plc („Vodafone“, Bretlandi), 

– UPC Česká republika, s.r.o. („UPC CZ“, Tékklandi), Unitymedia GmbH („Unitymedia“, Þýskalandi), UPC 

Magyarország Kft („UPC HU“, Ungverjalandi) og UPC Romania S.R.L. („UPC RO“, Rúmeníu), sem tilheyrir 

Liberty Global plc samstæðunni. 

Vodafone nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir UPC CZ, Unitymedia, UPC 

HU og UPC RO í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vodafone: veitir farsímaþjónustu og, í tilteknum löndum, fasta talsímaþjónustu, fastlínubreiðbandsþjónustu og smásölu-

þjónustu á sviði sjónvarps. 

– UPC CZ, Unitymedia, UPC HU og UPC RO: veitir fasta talsímaþjónustu, fastlínubreiðbandsþjónustu og smásölu-

þjónustu á sviði sjónvarps í Tékklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi og Rúmeníu. Fyrirtækið veitir einnig farsíma-

þjónustu í Þýskandi og Ungverjalandi. 

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 391, 

29.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8864 – Vodafone/Certain Liberty Global Assets 

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/70/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8907 – Aperam/VDM) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Aperam S.A. („Aperam“, Lúxemborg) og 

– VDM Metals Holding GmbH („VDM“, Þýskalandi). 

Aperam nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir VDM í heild. Samruninn á sér stað 

með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Aperam: starfar um allan heim á sviði ryðfrís stáls, rafstáls og sérnotastáls, svo og á sviði framleiðslu og sölu á 

nikkelblendi og tæringarþolnum efnum.  

– VDM: framleiðir hágæðaefni, t.d. nikkel og nikkelblendi, sérstakar tegundir af ryðfríu stáli, sirkon- og kóbaltblendi, 

fyrir heimsmarkaðinn.  

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 395, 

31.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8907 – Aperam/VDM 

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/70/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz/SW Hanau/PionierWerk) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– GETEC Wärme & Effizienz GmbH („GETEC“, Þýskalandi), sem tilheyrir GETEC-samstæðunni, sem er alfarið undir 

yfirráðum EQT Fund Management S.à.r.l. (Lúxemborg). 

– Stadtwerke Hanau („SW Hanau“, Þýskalandi). 

– PionierWerk Hanau GmbH („JV“, Þýskalandi) sem er, sem stendur, undir yfirráðum SW Hanau. 

GETEC og SW Hanau ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr.  

3. gr. sömu gerðar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GETEC: sérhæfir sig í verktakastarfsemi á sviði dreifstýrðrar hita-, raforku- og kælimiðlunar svo og orkuþjónustu. 

– SW Hanau: orkuveita sveitafélags sem sér borginni Hanau fyrir gasi, vatni og rafmagni. 

– Sameiginlegt félag: stofnað í júní 2018 af SW Hanau og mun í framtíðinni sjá nýlega uppbyggðu svæði í Hanau, 

„Pioneer-Park“, fyrir rafmagni, hita, fjarskipta- og farsímaþjónustu svo og veita snjallþjónustu í byggingum sem 

verða reistar. Hið sameiginlega fyrirtæki mun, þar að auki, reka orkuver á þessu svæði sem sér Pioneer-Park bæði 

fyrir rafmagni og hita. 

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 395, 

31.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz/SW Hanau/PionierWerk 

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/70/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada), 

– Brookfield Asset Management Inc („Brookfield“, Kanada), 

– QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal“, Kanada), sem er undir yfirráðum British Columbia 

Investment Management Corporation („BCI“, Kanada),  

– BREP Brazil Private Limited („BREP“, Singapúr), sem er undir yfirráðum GIC Realty Private Limited („GIC 

Realty“, Singapúr), 

– Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund“, 

Brasilíu). 

PSPIB, Brookfield, QuadReal og BREP ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Brookfield Brazil Retail Fund sem er, sem stendur, undir yfirráðum 

Brookfield. 

Samruninn á sér stað með samningi. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PSPIB: stýrir fjárfestingum lífeyrissjóðs og hefur yfir að ráða fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafn, sem m.a. er samsett úr 

hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, ásamt því að stýra fjárfestingum í 

framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum.  

– Brookfield: fjárfestir í fasteignum, innviðum, endurnýjanlegum orkugjöfum og óskráðum eignum. 

– QuadReal: stýrir fasteignum og tilheyrandi þjónustu fyrir British Columbia Investment Management Corporation.  

– BREP: eignarhald á fasteignum á vegum GIC Realty, fyrir hönd ríkisstjórnar Singapúr. 

– Brookfield Brazil Retail Fund: á, með óbeinum hætti, og rekur verslunarmiðstöðvar í Brasilíu.  

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 395, 

31.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail 

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/70/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9088 – Fricke Holding/Jungheinrich/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fricke Holding GmbH („Fricke Holding“, Þýskalandi), 

– Jungheinrich AG („Jungheinrich“, Þýskalandi), 

– nýstofnað sameiginlegt félag (Þýskalandi). 

Fricke Holding og Jungheinrich ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir hinu sameiginlega félagi. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fricke Holding: viðskipti með landbúnaðarvélar, garðyrkjubúnað, atvinnuökutæki ásamt tilheyrandi þjónustu, heildsölu-

dreifing varahluta fyrir landbúnaðarvélar, garðyrkjutæki, byggingarbúnað og þungaflutningabifreiðar. 

– Jungheinrich: innri vöruferilsstjórnun, þ.m.t. þróun, framleiðsla og sala á nýjum iðnaðarvinnuvélum, endurgerð og 

sala á notuðum iðnaðarvinnuvélum, leiga á nýjum og notuðum iðnaðarvinnuvélum og sala á öðrum vörum og 

þjónustu á sviði vöruferilsstjórnunar svo og viðhalds-, viðgerðar- og varahlutastarfsemi. 

– Sameiginlegt félag: heildsöludreifing varahluta fyrir iðnaðarvinnuvélar. 

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 391, 

29.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9088 – Fricke Holding/Jungheinrich/JV 

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.9108 – PepsiCo/SodaStream International) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PepsiCo Inc. („PepsiCo“, Bandaríkjunum), 

– SodaStream International Ltd. („SodaStream International“, Ísrael). 

PepsiCo nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SodaStream International í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PepsiCo: framleiðsla og dreifing á kolsýrðum drykkjum og drykkjum án kolsýru í flöskum og dósum fyrir neytendur, 

framleiðsla og markaðssetning neytendalausnar fyrir bragðbætt vatn, framleiðsla og markaðssetning á iðnaðarþykkni 

og -sýrópi til nota fyrir hótel, veitingahús og veitingaþjónustu, ásamt snakki og mjólkurvörum. 

– SodaStream International: framleiðsla og markaðssetning á SodaStream-tækjum til nota á heimilum sem gerir 

neytendum kleift að umbreyta kranavatni í sódavatn og bragðbætt sódavatn, þ.m.t. sódavatnsflöskur, sódavatnshylki 

og áfyllingarþjónusta fyrir hylki, óþynnt þykkni, sýróp og bragðefni. 

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 395, 

31.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9108 – PepsiCo/SodaStream International 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9161 – Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. október 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield“, Kanada), 

– M Finance Capital SAS (Frakklandi), 

– ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies (Frakklandi). 

Brookfield nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar yfir M Finance Capital SAS og 

ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: eignastýringafyrirtæki sem starfar á heimsvísu með áherslu á fasteignir, endurnýjanlega orkugjafa, innviði 

og óskráðar eignir. 

– M Finance Capital SAS: starfar á sviði fasteignaþróunar, leigir út námsmannaíbúðir og íbúðarhótel í Frakklandi og 

Belgíu. 

– ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies: á eina fasteign í Frakklandi, leigir út íbúðir þar og útvistar rekstrinum. 

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 388, 

24.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9161 – Brookfield/M Finance Capital/ECLA Paris Massy-Palaiseau Companies 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9079 – Advent International Corporation/KN Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. október 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 

32018M9079. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9092 – EQT Fund Management/Saur) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. október 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 

32018M9092. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/70/09 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9100 – CK Asset Holdings/CK Infrastructure Holdings/APA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 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 

32018M9100. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. október 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 

32018M9102. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/70/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9103 – ORIX Aviation Systems/Bohai/Avolon) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. október 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 

32018M9103. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9109 – Omers/BCI/AIMCo/PGGM/CPPIB/Puget Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. október 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 

32018M9109. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/70/13 
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Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Aurillac – París (Orly) 

Samningstími Frá 1. júní 2019 til 31. maí 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 10. janúar 2019, kl. 12 að Parísartíma 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjó-

nustukvaðirnar, með því að hafa samband við: 

Département du Cantal 

28 avenue Gambetta 

F-15015 Aurillac Cedex 

FRANCE 

Sími: +33 0471462249 

Bréfsími: +33 0471465982 

Netfang: servicetransports@cantal.fr 

eða á http://www.cantal.fr þar sem unnt er að finna 

lýsingu á kaupandanum 

 

2018/EES/70/15 
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Auglýst eftir tillögum 2019 – EAC/A03/2018 

Áætlunin Erasmus+ 

1. Inngangur og markmið  

Auglýst er eftir tillögum á grundvelli reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1288/2013 frá  

11. desember 2013 um að setja á fót „Erasmus+“: Áætlun Sambandsins um menntun, þjálfun, 

æskulýðsstarf og íþróttir og um niðurfellingu á ákvörðunum nr. 1719/2006/EB, nr. 1720/2006/EB og  

nr. 1298/2008/EB (1), svo og á grundvelli árlegrar starfsáætlunar Erasmus+ fyrir 2018 og 2019. Áætlunin 

Erasmus+ tekur til áranna 2014 til 2020. Almenn og sértæk markmið áætlunarinnar Erasmus+ eru talin 

upp í 4., 5., 11. og 16. gr. reglugerðarinnar. 

2. Aðgerðir  

Auglýsing þessi eftir tillögum tekur til eftirfarandi aðgerða áætlunarinnar Erasmus+: 

Lykilaðgerð 1 – Námsferðir fyrir einstaklinga 

 Ferðir fyrir einstaklinga á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs 

 Sameiginlegar meistaragráður Erasmus Mundus 

Lykilaðgerð 2 – Samstarf um nýsköpun og skipti á góðum vinnubrögðum 

 Marksækin samstarfsverkefni á sviði menntunar, þjálfunar og æskulýðsstarfs 

 Evrópskir háskólar 

 Samstarf háskóla og atvinnulífs (e. Knowledge Alliance) 

 Samstarf um færni innan tiltekinnar atvinnugreinar (e. Sector Skills Alliance) 

 Efling getu á sviði æðri menntunar 

 Efling getu á sviði æskulýðsstarfs 

Lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

 Verkefni um uppbyggileg skoðanaskipti ungmenna og stefnumótandi aðila innan æskulýðsstarfs 

(e. Youth Dialogue projects) 

Starfsemi á vegum Jean Monnet áætlunarinnar 

 Jean Monnet kennslustöður 

 Jean Monnet einingar 

 Jean Monnet gæðamiðstöðvar 

 Jean Monnet stuðningur við stofnanir og samtök 

 Jean Monnet net 

 Jean Monnet verkefni 

Íþróttir 

 Samstarfsverkefni 

 Lítil samstarfsverkefni 

 Evrópskir íþróttaviðburðir sem ekki eru haldnir í ágóðaskyni 

3. Hlutgengi  

Allir opinberir aðilar eða aðilar úr einkageiranum á sviði menntunar, þjálfunar, æskulýðsstarfs og íþrótta 

geta sótt um fjármuni innan áætlunarinnar Erasmus+. Þá geta hópar ungmenna sem eru virk innan 

æskulýðsstarfs, en ekki nauðsynlegan innan æskulýðssamtaka, sótt um fjármuni vegna námsferða 

ungmenna og umsjónarmanna æskulýðsstarfs, svo og vegna marksækinna samstarfsverkefna á sviði 

æskulýðsstarfs. 

Eftirtalin lönd, sem eiga aðild að áætluninni Erasmus+, geta tekið fullan þátt í aðgerðunum (2): 

 Aðildarríki Evrópusambandsins 

 EFTA-ríkin sem eiga aðild að EES: Ísland, Liechtenstein og Noregur 

 Ríki sem hafa sótt um aðild að ESB: Tyrkland, Makedónía, fyrrum lýðveldi í Júgóslavíu, og 

Serbía.  

  

(1) Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 50. 

(2) Starfsemi á vegum Jean Monnet áætlunarinnar er opin samtökum alls staðar að úr heiminum. 

2018/EES/70/16 
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Þá geta samtök frá samstarfslöndum tekið þátt í tilteknum aðgerðum áætlunarinnar Erasmus+. 

Nánari upplýsingar um skilyrði fyrir þátttöku er að finna í leiðarvísi áætlunarinnar Erasmus+. 

Breskir umsækjendur: Vinsamlegast athugið að uppfylla þarf hlutgengisskilyrðin allan tímann á meðan 

styrkurinn er í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma styrksins án þess að gerður sé 

samningur við Evrópusambandið sem tryggir sérstaklega að breskir umsækjendur séu áfram hlutgengir, 

verður fjármögnun hætt (en þátttöku haldið áfram þar sem kostur er) eða þess krafist að þátttöku í 

verkefninu sé hætt á grundvelli viðeigandi uppsagnarákvæða styrksamningsins. 

4. Fjárveiting og lengd verkefna  

Framkvæmd þessarar auglýsingar eftir tillögum er háð því að fjárveitingar, sem kveðið er á um í drögum 

að fjárlögum fyrir 2019, verði tiltækar eftir að fjárveitingavaldið samþykkir fjárlögin fyrir 2019 eða, ef 

fjárlögin hljóta ekki samþykki, í samræmi við kerfi sem heimilar að eyða allt að tólfta hluta fjárveitingar 

síðasta árs í hverjum mánuði. 

Áætluð heildarfjárveiting vegna þessarar auglýsingar er 2 733,4 milljónir evra. 

Menntun og þjálfun: EUR 2 503,4 milljónir   (1) 

Æskulýðsstarf: EUR 167,7 milljónir  

Jean Monnet: EUR 13,7 milljónir  

Íþróttir: EUR 48,6 milljónir  

Heildarfjárhæð vegna þessarar auglýsingar, svo og skipting hennar, er leiðbeinandi og unnt er að breyta 

henni, með fyrirvara um breytingu á árlegum starfsáætlunum Erasmus+. Hugsanlegum umsækjendum er 

bent á að skoða árlega starfsáætlun Erasmus+ og breytingar á henni á vefnum: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en 

að því er varðar fjárveitingu til aðgerða sem falla undir auglýsingu þessa. 

Styrkfjárhæðir og lengd verkefna ráðast af þáttum á borð við eðli verkefnis og fjölda þátttökuríkja. 

5. Umsóknarfrestur  

Umsóknarfrestur sá sem tilgreindur er hér á eftir rennur út kl. 12 á hádegi að Brussel-tíma. 

Lykilaðgerð 1 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs 5. febrúar 2019 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æðri menntunar 5. febrúar 2019 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði starfsmenntunar og starfsþjálfunar, 
skólastarfs og menntunar fullorðinna 

5. febrúar 2019 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs 30. apríl 2019 

Ferðir fyrir einstaklinga á sviði æskulýðsstarfs 1. október 2019 

Sameiginlegar meistaragráður Erasmus Mundus 14. febrúar 2019 

Sameiginlegar meistaragráður Erasmus Mundus – Sameiginleg auglýsing 
ESB-Japans 

1. apríl 2019 

 

Lykilaðgerð 2 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs 5. febrúar 2019 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði menntunar og þjálfunar 21. mars 2019 

Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs 30. apríl 2019 

  

(1) Þessi fjárhæð felur í sér fjármuni vegna alþjóðlegrar víddar æðri menntunar (EUR 306 milljónir í heild). 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_en
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Marksækin samstarfsverkefni á sviði æskulýðsstarfs 1. október 2019 

Evrópskir háskólar 28. febrúar 2019 

Samstarf háskóla og atvinnulífs 28. febrúar 2019 

Samstarf um færni innan tiltekinnar atvinnugreinar 28. febrúar 2019 

Efling getu á sviði æðri menntunar 7. febrúar 2019 

Efling getu á sviði æskulýðsstarfs 24. janúar 2019 

 

Lykilaðgerð 3 

Verkefni um uppbyggileg skoðanaskipti ungmenna og stefnumótandi 
aðila innan æskulýðsstarfs  

5. febrúar 2019 

30. apríl 2019 

1. október 2019 

 

Aðgerðir á vegum Jean Monnet áætlunarinnar 

Kennslustöður, einingar, gæðamiðstöðvar, stuðningur við stofnanir og 
samtök, net, verkefni 

22. febrúar 2019 

 

Aðgerðir á sviði íþrótta 

Samstarfsverkefni 4. apríl 2019 

Lítil samstarfsverkefni 4. apríl 2019 

Evrópskir íþróttaviðburðir sem ekki eru haldnir í ágóðaskyni 4. apríl 2019 

Nánari fyrirmæli sem varða umsóknarfrestinn er að finna í leiðarvísi áætlunarinnar Erasmus+. 

6. Ítarlegar upplýsingar  

Allar upplýsingar um skilyrði, sem sett eru í tengslum við þessa auglýsingu eftir tillögum, m.a. um 

forgangsverkefni, er að finna í leiðarvísi fyrir áætlunina Erasmus+ á eftirfarandi vef: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide 

Leiðarvísir áætlunarinnar Erasmus+ er óaðskiljanlegur hluti auglýsingar þessarar eftir tillögum og skilyrði 

fyrir þátttöku og fjármögnun sem þar koma fram gilda að fullu um auglýsingu þessa. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. september til 30. september 2018, sjá Stjtíð. ESB C 390, 26.10.2018, bls. 1. 

2018/EES/70/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:390:TOC
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