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EFTA-STOFNANIR 
FASTANEFND EFTA-RÍKJANNA 

Breytingar á samningnum milli EFTA-ríkjanna um stofnun  

eftirlitsstofnunar og dómstóls 

Samningur um breytingu á samningi milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, og 

um að bæta bókun 9 við samninginn, sem var undirritaður í Brussel 30. janúar 2020, öðlaðist gildi  

25. júní 2020. 

Samningur þessi hefur nú verið birtur á vefsetri EFTA-skrifstofunnar ásamt samsteyptri útgáfu 

samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. 

Samningana er að finna á eftirfarandi slóð: 

http://www.efta.int/Agreement-Annexes-and-Protocols-2477 

og 

http://www.efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/amendments-protocol-9 

2020/EES/77/01 

http://www.efta.int/Agreement-Annexes-and-Protocols-2477
http://www.efta.int/legal-texts/the-surveillance-and-court-agreement/amendments-protocol-9
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9997 – HMM/CMA CGM/DIF/TTIA) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Framkvæmdastjórninni barst 9. nóvember 2020 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við  

4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðarinnar“). 

Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 17. nóvember 2020 að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 393, 18.11.2020, bls. 6. 

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

2020/EES/77/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9829 – Aon/Willis Towers Watson) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Aon plc (Írlandi, „Aon“) 

–  Willis Towers Watson Public Limited Company (Írlandi, „WTW“) 

Aon nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir WTW. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Aon: fagþjónustufyrirtæki sem starfar um allan heim og fæst við fimm rekstrarþætti: i) lausnir fyrir viðskiptalega 

áhættu. ii) endurtryggingar, iii) eftirlaunaúrræði, iv) heilsuúrræði og v) gagna- og greiningarþjónustu. 

–  WTW er einnig fyrirtæki á sviði viðskiptaþjónustu um allan heim sem fæst við fjóra rekstrarþætti: i) mannauð og 

hlunnindi, ii) fyrirtækjaáhættu og miðlun, iii) fjárfestingaáhættu og endurtryggingar, og iv) greiðslu bóta og umsýslu. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 398, 

23.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9829 – Aon/Willis Towers Watson 

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“). 

2020/EES/77/03 

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

(mál M.9936 – Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Imabari Shipbuilding Co., Ltd. („Imabari Shipbuilding“, Japan) 

–  Japan Marine United Corporation („JMU“, Japan); lýtur sameiginlegum yfirráðum JFE Holdings, Inc. („JFE“, Japan) 

og IHI Corporation („IHI“, Japan) 

Imabari Shipbuilding nær sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir JMU. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Imabari Shipbuilding: þróun, hönnun, smíði, markaðssetning og viðgerðir á breiðu úrvali kaupskipa, m.a. 

búlkaskipum, gámaflutningaskipum, bílaflutningaskipum, skipum sem flytja fljótandi jarðgas, tankskipum og ferjum. 

–  JMU: þróun, hönnun, smíði, framleiðsla og markaðssetning á kaupskipum og herskipum, m.a. búlkaskipum, 

gámaflutningaskipum, bílaflutningaskipum, skipum sem flytja fljótandi jarðgas, tankskipum, ferjum og birgðaskipum 

við hafstöðvar. 

–  JFE: eignarhaldsfélag sem á hagsmuni í tengslum við stál, högun og verslun með hrávöru, vélbúnað, rafeindatæki, 

fasteignir og matvæli. 

–  IHI: framleiðandi á sviði þungaiðnaðar með starfsemi í tengslum við i) auðlindir, orku og umhverfi, ii) félagslega 

innviði og búnað á hafstöðvum, iii) iðnaðarkerfi og vélbúnað til almennra nota, og iv) flughreyfla, geimferðir og 

varnir. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 398, 

23.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9936 – Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation 

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“). 

2020/EES/77/04 

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

(mál M.9948 – Allianz/GE/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Pacific Investment Management Company LLC („PIMCO“, Bandaríkjunum); lýtur endanlega yfirráðum Allianz SE 

(Þýskalandi) 

–  GE U.S. Equity Holdings Inc. og GE Capital Aviation Services Limited (einu nafni ásamt viðkomandi systurfélögum 

„GECAS“, Bandaríkjunum); lýtur endanlega yfirráðum General Electric Company (Bandaríkjunum) 

PIMCO og GECAS ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PIMCO: eignastýringarfyrirtæki sem annast eignir fyrir seðlabanka, ríkisfjárfestingasjóði, lífeyrissjóði, fyrirtæki, 

stofnanir og styrktarsjóði og einstaka fjárfesta um allan heim. 

–  GECAS: annast breitt úrval fjármögnunarvara og þjónustu hvað varðar þessar eignir, m.a. rekstrarleigusamninga, 

kaup/endurleigu, fjármagnsmarkaði og umsýslu hluta í flugskrokka. 

–  JV: kaup, leiga og sala á loftförum 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.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 402, 

25.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9948 – Allianz/GE/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. 

2020/EES/77/05 

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

(mál M.9964 – Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/ 

Vattenfall Bitstream Infrastructure) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Eurofiber Nederland B.V. („Eurofiber“, Niðurlöndum); lýtur yfirráðum Antin Infrastructure Partners 

–  Vattenfall Wärme Berlin („VWB“, Þýskalandi); tilheyrir Vattenfall samstæðunni 

–  Vattenfall Bitstream Infrastructure GmbH („VBIG“, Þýskalandi); tilheyrir VWB sem stendur 

Eurofiber og VWB ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir VBIG. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Eurofiber: lætur í té stafræna innviði í gegnum eigin ljósleiðarakerfi og gagnamiðstöðvar. 

–  VWB: eigandi og starfrækir einnig hitaveitu, kælikerfi og raforkuver í nágrenni Berlínar. 

–  VBIG: mun setja upp ljósleiðarakerfi í Berlín og bjóða netþjónustuveitendum heildsölunetaðgang og net- og 

nettengiþjónustu fyrir viðskiptamenn. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 398, 

23.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9964 – Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure 

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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26.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9968 – TOTAL/Ørsted UK) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  TOTAL S.E. („TOTAL“, Frakklandi) 

–  Eignasafn Ørsted Sales (UK) Limited og Ørsted Power Sales (UK) Limited með samninga um rafræn samskipti 

fyrirtækis við fyrirtæki vegna afhendingar í smásölu á gasi og raforku og tengdum eignum („Ørsted UK“, Bretlandi), 

sem lýtur yfirráðum Ørsted A/S 

TOTAL nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ørsted UK í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  TOTAL: starfsemi í öllum greinum olíu- og gasiðnaðarins, m.a. á efra sölustigi (leit, þróun og framleiðsla á 

kolvatnsefnum) og neðra sölustigi (hreinsun, jarðolíuafurðir, sérnotaíðefni, verslun og flutningur á hráolíu og 

olíuvörum og markaðssetning).  

–  Ørsted UK: rafræn samskipti fyrirtækis við fyrirtæki vegna afhendingar í smásölu á gasi og raforku og tengdum 

eignum.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 402, 

25.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9968 – TOTAL/Ørsted UK 

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. 77/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9972 – Neste/Bunge Loders Croklaan Oils) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Neste Oyj („Neste“, Finnlandi)  

–  Bunge Loders Croklaan Oils B.V. („Bunge Loders Croklaan Oils“, Niðurlöndum) 

Neste nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bunge Loders Croklaan Oils 

sem staðsett er í Niðurlöndum. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Neste: hreinsun og markaðssetning á útstreymislágmarkandi, hágæða eldsneyti, með framleiðslu á jarðefnaeldsneyti 

og endurnýjanlegu eldsneyti. Neste á sem stendur og starfrækir verksmiðju sem framleiðir endurnýjanlegt eldsneyti 

og er á svæði sem er aðliggjandi Bunge Loders Croklaan Oils.  

–  Bunge Loders Croklaan Oils: framleiðsla og eignir sem tengjast henni (ferming/afferming eigna, geymslutankar og 

hreinsun á jurtaolíum og afurðum þeirra) sem staðsett er í Rotterdam-höfn, ásamt starfsfólki, að undanskildum 

samningum um öflun og afhendingu hráefnis. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 402, 

25.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9972 – Neste/Bunge Loders Croklann Oils 

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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26.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9973 – SK Capital Partners/Venator Materials) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  SK Capital Partners, LP („SKCP“, Bandaríkjunum) 

–  Venator Materials PLC („Venator“, Bretlandi) 

SKCP nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Venator í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SKCP: fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar í sérnotaefni, íðefni og lyf. 

–  Venator: framleiðandi á títandíoxíði til notkunar í ýmsum endabúnaði og fæst einnig við framleiðslu á 

frammistöðuaukefnum. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 398, 

23.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9973 – SK Capital Partners/Venator Materials 

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. 77/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10005 – CPPIB/Sixth Street/Clara) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada) 

–  Sixth Street Partners (Bandaríkjunum) 

CPPIB og Sixth Street Partners ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („Clara“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CPPIB: fyrirtæki sem fæst við fjárfestingastýringu og er með aðsetur í Kanada. 

–  Sixth Street Partners: fjárfestingafyrirtæki sem starfar um allan heim og starfrækir átta ólíka samvinnuvettvanga fyrir 

fjárfestingar á sviði vaxtarfjárfestinga, aðlægra verkefna, beinna lánveitinga, opinberrar stefnumótunar, innviða, 

sérstakra aðstæðna, landbúnaðar og lausafjár og er með skrifstofur í Bandaríkjunum, Bretland, Lúxemborg, Kína og 

Ástralíu. 

–  Clara: fyrirtæki sem fæst við yfirtöku réttindatengdra lífeyriskerfa í Bretlandi. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 398, 

23.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10005 – CPPIB/Sixth Street/Clara 

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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26.11.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 77/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10014 – LGP/Centerbridge/Community Psychiatry) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Leonard Green & Partners („LGP“, Bandaríkjunum) 

–  Centerbridge Partners L.P. („Centerbridge“, Bandaríkjunum) 

–  Community Psychiatry Management, LLC („Community Psychiatry“, Bandaríkjunum); lýtur yfirráðum Centerbridge 

sem stendur 

LGP og Centerbridge ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Community Psychiatry. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LGP: framtakssjóður sem fjárfestir í félögum sem annast þjónustu m.a. við neytendur, viðskiptaþjónustu og 

heilbrigðisþjónustu, auk smásölu, dreifingar og iðnaðarstarfsemi um allan heim.  

–  Centerbridge: framtakssjóður sem stýrir fjárfestingum í óskráðum félögum, lánsfé og fasteignum um allan heim. 

–  Community Psychiatry: eignarhald og starfræksla á keðju göngudeilda í Kaliforníu (Bandaríkjunum) sem annast 

sálfræðiþjónustu og meðferð sjúklinga sem eru með vægar eða miðlungsvægar geð- og hegðunarraskanir.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 403, 

26.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10014 – LGP/Centerbridge/Community Psychiatry 

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. 77/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.11.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/ 

InhabitIQ Parent) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Bandaríkjunum) 

– Insight Venture Management, LLC („Insight“, Bandaríkjunum) 

– InhabitIQ Parent, LLC („InhabitIQ“, Bandaríkjunum) 

Goldman Sachs nær sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir InhabitIQ. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutum í InhabitIQ. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Goldman Sachs: fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf og fjárfestingastjórnun um heim allan. Fyrirtækið annast breitt 

svið banka-, verðbréfa- og fjárfestingaþjónustu um allan heim í þágu margbreytilegs viðskiptamannagrunns sem er 

verulegur að umfangi. 

–  Insight: áhættufjárfestingar og fjárfestingar í óskráðum hlutabréfum um allan heim. Fyrirtækið sérhæfir sig í 

vaxtarfjárfestingum, yfirtökum og fjármagni fyrir samruna og kaup. Það fjárfestir einkum í tæknigeiranum, með 

áherslu á tækni sem snýr að neytendum og grunnvirki fyrir hugbúnaðarþjónustuveitu (SaaS). 

–  InhabitIQ: annast eignaumsjónarhugbúnaðarlausnir fyrir fasteignaumsjónaraðila af öllum stærðum á íbúðarhúsnæðis-, 

orlofshúsnæðis- og verslunarhúsnæðismarkaði. Fyrirtækið býður alhliða úrval af samþættum hugbúnaðarlausnum sem 

eiga að nýtast vinnsluferli viðskiptavina af öllu tagi.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 398, 

23.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent 

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.10045 – Eurazeo/IK Investment Partners/Questel) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Eurazeo SE („Eurazeo“, Frakklandi) 

–  IK Investment Partners (Lúxemborg) 

–  Questel International SAS („Questel“, Frakklandi) 

Eurazeo og IK Investment Partners ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Questel.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Eurazeo: fjárfestingafyrirtæki sem fæst við, í gegnum fyrirtæki í eignasöfnum, starfsemi í margvíslegum 

atvinnugreinum, s.s. við stjórnun vistheimila fyrir aldraða, stjórnun heimila fyrir batameðferð og endurhæfingu, 

fasteignaþjónustu, framleiðslu á borðspilum, framleiðslu á hleðslutækjum og ýmsum fleiri greinum. 

–  IK Investment Partners: framtakssjóður sem fæst við, í gegnum fyrirtæki í eignasöfnum, starfsemi í margvíslegum 

greinum, s.s. viðskiptaþjónustu, við matvæli og neytendavörur, iðnstarfsemi almennt og heilbrigðisþjónustu.  

–  Questel: annast afhendingu á hugbúnaði og þjónustu sem háður er höfundarrétti. Questel starfrækir 19 skrifstofur um 

allan heim og er einkum með starfsemi í Bandaríkjunum, Evrópu (aðallega Frakklandi, Þýskalandi og Svíþjóð) og 

Asíu (einkum í Japan). Þar til viðskiptin eiga sér stað lýtur Questel fullum yfirráðum IK Investment Partners.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 408, 

27.11.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10045 – Eurazeo/IK Investment Partners/Questel 

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 Brussels 

BELGIUM 

  

(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.10046 – Deutsche Telekom/SK Telecom/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Deutsche Telekom AG, („DT“, Þýskalandi) 

– SK Telecom Co., Ltd. („SKT“, Suður-Kóreu) 

DT og SKT munu stofna sameiginlegt fyrirtæki sem verður undir sameiginlegum yfirráðum og með fulla starfsemi í 

skilningi 4. mgr. 3. gr. reglugerðarinnar. Sameiginlega fyrirtækið mun fást við þróun útvarpstíðniendurvakatækni og 

leyfisveitingu vegna hugverkaréttinda til þriðju aðila (seljendur endurvaka). 

Viðskiptin eiga sér stað með kaupum á hlutabréfum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt fyrirtæki. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  DT: fjarskiptafyrirtæki sem einnig annast upplýsinga- og fjarskiptatækni og býður fastlínu/breiðband, þráðlaus 

fjarskipti, internet, netsjónvarpsvörur, þjónustu og lausnir fyrir neytendur og viðskiptamenn. 

–  SKT: fjarskiptafyrirtæki sem fæst við upplýsinga- og fjarskiptatækni og þróun 5G samskipta og tækni. SKT lýtur 

endanlega yfirráðum SK Holdings Co., Ltd., móðurfélags hóps fyrirtækja sem annast fjölbreytta starfsemi, m.a. 

íðefni, byggingarframkvæmdir, orku, högun, hálfleiðara, fjarskipti og verslun („SK Group“). 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 403, 

26.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10046 – Deutsche Telekom/SK Telecom 

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.10051 – Allianz SE/TEF Infra/UGG) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Allianz SE („Allianz“, Þýskalandi) 

– Telefónica Infra, S.L.U. („TEF Infra“, Spáni) 

– Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG („UGG“, Þýskalandi) 

Allianz og TEF Infra munu í sameiningu ná óbeinum yfirráðum í heild í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir UGG. UGG lýtur einungis yfirráðum TEF Infra sem stendur.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Allianz: endanlegt móðurfyrirtæki Allianz-samstæðunnar. Allianz-samstæðan annast víðtæka trygginga- og 

eignastýringaþjónustu fyrir einkaviðskiptavini og fyrirtæki í yfir 70 löndum. 

–  TEF Infra: annast fyrir hönd Telefónica Group stýringu og öflun tekna af safni eigna sem varða þróun og tekjuöflun af 

möstrum, dreifðum loftnetskerfum, gagnamiðstöðvum (m.a. EDGE) og nýlagningu ljósleiðara og sæstrengjaverkefni, 

m.a. 

–  UGG: hönnun, innleiðing, rekstur og markaðssetning á kerfi ljósleiðaraheimtauga (FTTH) á skilgreindum svæðum í 

dreifðum byggðum 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 403, 

26.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10051 – Allianz SE/TEF Infra/UGG 

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.10052 – ENI/UFG (Assets)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Eni S.p.A. („ENI“)  

–  Ákveðin starfsemi, eignir og hagsmunir (andlag viðskiptanna, „Target“) sem eru sem stendur í eigu Unión Fenosa 

Gas („UFG“) (Spáni), fyrirtækis sem er í sameiginlegri eigu ENI og Naturgy Energy Group S.A. („Naturgy“) (2) m.a. 

100% hlutabréfa í UFG Comercializadora S.A. („UFG Com“) (Spáni) og leigusamningur á tankskipi sem flytur 

fljótandi jarðgas (3).  

ENI nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af UFG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ENI: olíu- og gassamstæða starfandi á heimsvísu á sviði leitar, vinnslu, hreinsunar og sölustarfsemi, sem og á sviði 

raforku og íðefna. 

–  Target (andlag viðskiptanna): afhending á náttúrugasi til smásala, seljenda, gasknúinna raforkuvera og viðskiptavina í 

iðnaði á Spáni, og tankskipaflutningur á jarðgasi. 

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 (4). 

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 403, 

26.11.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10052 – ENI/UFG (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“). 

(2)  Fyrirhugaður samruni kemur til vegna ákvörðunar ENI og Naturgy um að slíta sameiginlega fyrirtækinu UFG og endurdreifingar á 

starfsemi og eignum UFG í kjölfarið. 

(3)  ENI mun einnig kaupa af UFG 50% hlutafjár í SEGAS (Egyptalandi), sem er fyrirtæki sem starfrækir jarðgasverksmiðju í Egyptalandi. 

Naturgy mun ekki eiga hluti í SEGAS.  

(4) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9730 – FCA/PSA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. júní 2020 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

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

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að berast fram-

kvæmdastjórninni innan 15 daga frá því að tilkynning þessi birtist (Stjtíð. ESB C 398, 23.11.2020, bls. 4). 

Þær má senda með símbréfi (+32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9730 – FCA/PSA, 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“). 

2020/EES/77/17 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. febrúar 2020 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 

32020M9559. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9673 – Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. febrúar 2020 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 

32020M9673. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/77/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9790 – Blackstone/KP1) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júlí 2020 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 

32020M9790. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9882 – SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. nóvember 2020 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 

32020M9882. 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.9935 – Altor Fund Manager/Stena/Gunnebo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. nóvember 2020 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 

32020M9935. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9967 – Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. október 2020 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 

32020M9967. 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.9975 – Warburg Pincus/Vista Equity Partners Management/Infoblox) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. nóvember 2020 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 

32020M9975. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9999 – BlackRock/Koninklijke Vopak/US Gulf) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. nóvember 2020 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 

32020M9999. 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.10000 – PreZero International/SUEZ Nordic) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. nóvember 2020 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 

32020M10000. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 
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