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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 26. ágúst 2020 

Málsnúmer 85190 

Ákvörðun nr. 101/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Bætur Icelandair vegna tjóns af völdum COVID-19 

faraldursins 

Lagastoð Viðbótarfjárlög 

Skilmálar og skilyrði ríkisábyrgðar verða sett í samningi 

milli ríkissjóðs og Icelandair  

Tegund aðstoðar Tilfallandi aðstoð 

Markmið Að bæta Icelandair tjón sem félagið hefur orðið fyrir 

vegna afbókana og endurbókana á flugleiðum þess 

vegna ferðatakmarkana sem íslensk stjórnvöld og önnur 

lönd hafa sett í tengslum við COVID-19 faraldurinn 

Aðstoðarform Ríkisábyrgð 

Fjárhagsáætlun 108 milljónir USD 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Gildistími Frá september 2020 til september 2025 

Atvinnugreinar Loftferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli við Lindargötu, 101 Reykjavík, Iceland 

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

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

2020/EES/79/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Almennir frídagar á árinu 2020: EFTA-ríkin sem eiga aðild að  

EES og EES-stofnanir 

 
Ísland Liechtenstein Noregur 

Eftirlitsstofnun 

EFTA 

EFTA-

dómstóllinn 

Miðvikudagurinn 1. janúar X X X X X 

Fimmtudagurinn 2. janúar  
 

X 
 

X X 

Föstudagurinn 3. janúar    X  

Mánudagurinn 6. janúar  X    

Mánudagurinn 24. febrúar     X 

Þriðjudagurinn 25. febrúar  X    

Fimmtudagurinn 19. mars  X    

Fimmtudagurinn 9. apríl  X 
 

X X X 

Föstudagurinn 10. apríl  X X X X X 

Mánudagurinn 13. apríl X X X X X 

Fimmtudagurinn 23. apríl X     

Föstudagurinn 1. maí  X X X X X 

Mánudagurinn 11. maí     X 

Fimmtudagurinn 21. maí X X X X X 

Föstudagurinn 22. maí    X X 

Mánudagurinn 1. júní  X X X X X 

Fimmtudagurinn 11. júní  X    

Miðvikudagurinn 17. júní X     

Þriðjudagurinn 23. júní     X 

Mánudagurinn 3. ágúst X 
  

  

Mánudagurinn 31. ágúst     X 

Þriðjudagurinn 8. september  X    

Mánudagurinn 2. nóvember  
   

X X 

Þriðjudagurinn 8. desember  X    

Mánudagurinn 21. desember    X  

Þriðjudagurinn 22. desember    X  

Miðvikudagurinn 23. desember    X  

Fimmtudagurinn 24. desember X X  X X 

Föstudagurinn 25. desember X X X X X 

Mánudagurinn 28. desember     X X 

Þriðjudagurinn 29. desember    X X 

Miðvikudagurinn 30. desember    X X 

Fimmtudagurinn 31. desember X X 
 

X X 

** Almennir frídagar sem ber upp á laugardegi eða sunnudegi eru ekki taldir upp. 

2020/EES/79/02 
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Lögboðnir frídagar árið 2021: EES-EFTA-ríkin og EES-stofnanir  

 
Ísland Liechtenstein Noregur Eftirlitsstofnun EFTA 

EFTA-

dómstóllinn 

Föstudagur 1. janúar X X X X X  

Mánudagur 4. janúar    X  

Þriðjudagur 5. janúar    X  

Miðvikudagur 6. janúar  X  X  

Fimmtudagur 7. janúar    X  

Föstudagur 8. janúar    X  

Þriðjudagur 2. febrúar  X    

Mánudagur 15. febrúar      X 

Þriðjudagur 16. febrúar  X    

Föstudagur 19. mars  X    

Fimmtudagur 1. apríl  X 
 

X X X  

Föstudagur 2. apríl  X X X X X  

Mánudagur 5. apríl X X X X X  

Fimmtudagur 22. apríl X      

Fimmtudagur 13. maí X X X  X X 

Föstudagur 14. maí    X X 

Mánudagur 17. maí   X   

Mánudagur 24. maí  X X X X X  

Fimmtudagur 3. júní 
 

X  
 

  

Mánudagur 17. júní X      

Miðvikudagur 23. júní     X 

Mánudagur 2. ágúst X 
  

  

Mánudagur 30. ágúst     X 

Miðvikudagur 8. september  X    

Mánudagur 1. nóvember  
 

X 
 

X X 

Þriðjudagur 2. nóvember     X 

Miðvikudagur 8. desember  X    

Föstudagur 24. desember X X  X X 

Mánudagur 27. desember    X X 

Þriðjudagur 28. desember    X X 

Miðvikudagur 29. desember    X X 

Fimmtudagur 30. desember    X X 

Föstudagur 31. desember X X 
 

X X 

** Almennir frídagar sem ber upp á laugardaga eða sunnudaga eru ekki taldir upp. 

2020/EES/79/03 



Nr. 79/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.12.2020 

 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9848 – CMI/Rockaway/Mr MC/Gjirafa Tech) 

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: 

– Czech Media Invest a.s. („CMI“, Tékklandi), 

– Rockaway Capital SE („Rockaway“, Tékklandi), 

– Gjirafa, Inc. („Gjirafa“, Bandaríkjunum), lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum Rockaway og Mr Mergim 

Cahani („Mr MC“), 

– Gjirafa Tech (Tékklandi). 

CMI, Rockaway og Mr MC, fyrir milligöngu Gjirafa, öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, yfir Gjirafa Tech. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:  

– CMI: endanlegt móðurfélag óskráðrar fjárfestingasamstæðu sem leggur áherslu á kaup á og stjórnun eignarhluta í 

fjölmiðlum í Mið- og Vestur-Evrópu, 

– Rockaway: móðurfélag viðskiptasamstæðu sem stundar einkum starfsemi á sviði rafrænnar verslunar, rafrænnar 

ferðaþjónustu, fjölmiðlunar, bókaútgáfu og áhættufjármagns, 

– Gjirafa: starfrækir leitarvél á albönsku, efnisveitu fyrir myndbönd og fréttir, markaðstorg á netinu og vettvang fyrir 

rafræna verslun, nær eingöngu í Albaníu, Kósóvó og Norður-Makedóníu, 

– Gjirafa Tech: mun stunda sölu á hugbúnaðarpökkum og annarri tengdri þjónustu á grundvelli hugbúnaðar-sem-

þjónustu, með áherslu á Tékkland. 

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 412, 30.11.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9848 – CMI/Rockaway/Mr MC/Gjirafa Tech  

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/79/04 

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

(mál M.9977 – EPGC/Metro) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP Global Commerce a.s. („EPGC“, Tékklandi), lýtur yfirráðum Mr Daniel Křetínský (Tékklandi), 

– Metro AG („Metro“, Þýskalandi). 

EPGC nær fullum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Metro. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 13. september 2020. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPGC: uppkaupafyrirtæki sem á ekki ráðandi hlut í Metro. EPGC lýtur yfirráðum Mr Daniel Křetínský, sem á hluti í 

fyrirtækjum sem stunda starfsemi á sviði orku, veitukerfa, fjölmiðlunar og rafrænnar verslunar. 

– Metro: heildsala á daglegum neysluvörum. 

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 417, 2.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9977 – EPGC/Metro 

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/79/05 

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


Nr. 79/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9981 – Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors L.L.C. („Bain Capital“) (Bandaríkjunum), 

– Ahlstrom-Munksjö Oyj („Ahlstrom-Munksjö“) (Finnlandi). 

Bain Capital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ahlstrom-Munksjö. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar í óskráðum eignum í fyrirtækjum í 

margvíslegum geirum, m.a. upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, fjarskiptum, fjármálaþjónustu 

og iðnaði/framleiðslu, 

– Ahlstrom-Munksjö: framleiðandi og birgðasali á heimsvísu og selur efni sem eru byggð á trefjum. Fyrirtækið býður 

m.a. síuefni, aðskiljanlegan pappír, matvæli og vinnsluefni fyrir drykkjarvörur, skrautpappír, sandpappír, 

raftæknipappír, glertrefjaefni, trefjaefni til lækninga og lausnir fyrir greiningar, svo og margs konar sérhæfðan pappír 

fyrir iðnframleiðslu og neytendur. 

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 417, 2.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9981 – Bain Capital/Ahlstrom-Munksjö 

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.9993 – Allianz/Noble) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. 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“), sem tilheyrir Allianz Group („Allianz Group“), bæði frá Þýskalandi, 

– Noble plc („Noble“, Bretlandi). 

Allianz nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Noble í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz: veitir fjármálaþjónustu um allan heim, einkum í tengslum við líf- og skaðatryggingar og eignastýringu, 

– Noble: veitir alþjóðlegum fyrirtækjum í olíu- og gasvinnslu þjónustu á sviði samningsbundinnar borunar með miklum 

fjölda færanlegra boreininga. 

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 419, 4.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9993 – Allianz/Noble 

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.9998 – Sumitomo/Tech Mahindra/JV) 

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: 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan), 

– Tech Mahindra Limited („Tech Mahindra“, Indlandi), 

– SCTM Engineering Corporation („Andlag viðskiptanna“, Japan), nýstofnað sameiginlegt félag sem lýtur 

sameiginlegum yfirráðum Sumitomo Corporation og Tech Mahindra. 

Sumitomo og Tech Mahindra ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr, samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlaginu. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sumitomo: Viðskipta- og fjárfestingarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu og vörur innan fjölda atvinnugreina, 

s.s. á sviði viðskipta með vörur úr málmi, flutninga og smíði varnings á sviði kerfa, umhverfis og innviða, fjölmiðla, 

nets og lífsstílstengdra vara, jarðefnaauðlinda, orku, íðefna og rafeindavara.  

– Tech Mahindra: Tæknifyrirtæki með starfsemi um heim allan, veitir viðskiptavinum í margs konar atvinnugreinum 

þjónustu á sviði útvistunar á upplýsingatækni og viðskiptaferlum, þ.m.t. fjarskipti, fjölmiðlar og skemmtanir, 

framleiðsla, banka- og fjármálaþjónusta, lífvísindi, smásala og neytendavörur og olía og gas,  

– Andlag viðskiptanna: Mun veita þjónustu á sviði verkfræði fyrir bifreiðaframleiðendur, verkfræðivinnu fyrir bifreiðar, 

háþróaðra kerfa fyrir aðstoð við ökumenn, sjálfstýringar, V2X og 5G þráðlausa fjarskiptaþjónustu, svo og tengda og 

stafræna þjónustu í bílaiðnaði.  

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 412, 30.11.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9998 – Sumitomo/Tech Mahindra/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.10018 – Ifm Electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/ 

Process+Lab Devices Online) 

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: 

– Automation24 GmbH („Automation24“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum ifm electronic GmbH („ifm electronic“, 

Þýskalandi), sem tilheyrir ifm stiftung & co, kg („ifm“, Þýskalandi). 

– Process+Lab Devices Online GmbH („PLDO“, Sviss), sem lýtur yfirráðum Endress+Hauser Group Services AG 

(„E+H Group Services“, Sviss), sem tilheyrir Endress+Hauser AG („E+H“, Sviss). 

ifm electronic og E+H Group Services ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. Samruna-

reglugerðarinnar, yfir Automation24 og PLDO í heild. Automation24 og PLDO renna svo saman og verða að sameiginlegu 

fyrirtæki. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Automation24: rekur alþjóðlega verslun sem er sérstök fyrir land og tungumál fyrir staðlaðar vörur á sviði sjálfvirkni 

og eftirlitskerfa frá ýmsum framleiðendum. 

– ifm electronic: dreifingar- og þjónustufyrirtæki innan ifm.  

– ifm: starfar um heim allan við að þróa, framleiða og dreifa nemum, stillum, hugbúnaði og kerfum sem verða notuð 

sem staðlaðar vörur fyrir sjálfvirkni í iðnaði.  

– PLDO: rekstraraðili netverslunar þvert á atvinnugreinar sem selur fjölda vörutegunda fyrir sjálfvirkni í iðnaði.  

– E+H Group Services: fyrirtæki sem veitir þjónustu á sviði stjórnunar og stuðnings innan E+H Group. 

– E+H: fyrirtæki sem þróar, framleiðir og dreifir vörum á sviði sjálfvirknivæðingar ferla og tækjabúnaðar fyrir 

tilraunastofu. 

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 412, 30.11.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10018 – Ifm Electronic/Endress+Hauser Group Services/Automation24/ Process+Lab Devices Online 

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.10029 – ABN AMRO BANK/ODDO BHF/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ABN AMRO Bank N.V. („ABN AMRO“, Hollandi), og, 

– ODDO BHF SCA („ODDO BHF“, Frakklandi). 

ABN AMRO og ODDO BHF ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, yfir ABN AMRO-ODDO B.V.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ABN AMRO: hollenskur banki sem annast viðskiptabankastarfsemi (m.a. einkabankaþjónustu), fyrirtækja-

bankastarfsemi, fjárfestingarbankastarfsemi og býður þjónustu á sviði miðlunar, stöðustofnunar og vörsluþjónustu. 

– for ODDO BHF: Frönsk-þýsk fjármálaþjónustusamstæða sem stundar einkabankastarfsemi, eignastýringu, 

fyrirtækjabankaþjónustu, fjárfestingarbankastarfsemi, rannsóknir og miðlunarþjónustu og þjónustu á sviði málma og 

erlendra gjaldmiðla. 

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 415, 1.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10029 – ABN AMRO Bank/Oddo BHF/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.10035 – Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– StorageMart Partners, LLC og hlutdeildarfélög þess („Burnam Parties“, Bandaríkjunum), 

– E.Stanley Kroenke og hlutdeildareiningar („Kroenke Parties“, Bandaríkjunum),  

– SMG StorCo, LLC („SMG“, Bandaríkjunum) undir óbeinni stjórn GIC Realty (Singapúr),  

– Cascade Investment L.L.C. („Cascade Investment“, Bandaríkjunum), 

– SMARTCo Properties, L.P. („StorageMart“, Bandaríkjunum). 

Burnam Parties, Kroenke Parties, SMG og Cascade Investment ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, í StorageMart í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– StorageMart: keðja sjálfsafgreiðslugeymsluaðstöðu sem starfar í Bandaríkjunum, Kanada og Bretlandi. StorageMart á 

220 starfsstöðvar um heim allan, þ.m.t. 16 starfsstöðvar í Bretlandi. Þessi geymsluaðstöðu er að finna í 

Buckinghamskíri, Essex, Kent, Norfolk, Suffolk, Surrey, East Sussex og West Sussex.  

– Burnam Parties: samanstanda af StorageMart Partners, L.L.C, og hlutdeildarfélögum þess, þar sem Cris Burnam er 

framkvæmdastjóri StorageMart og Mike Burnam er forstjóri. Burnam Parties stjórna sem stendur andlagi 

viðskiptanna í sameiningu og, fyrir milligöngu andlagsins, láta þeir til sín taka í sjálfsafgreiðslugeymsluaðstöðu í 

Bandaríkjunum,  

– Kroenke-Parties: samanstanda af einingum sem tengjast E. Stanley Koroenke, einkaaðila sem býr í Bandaríkjunum og 

stjórnar alþjóðlegu eignasafni fjárfestinga, einkum í íþróttum og fasteignum. Kroenke-Parties eiga ráðandi hlut í 

andlagi viðskiptanna fyrir viðskiptin og þeir starfa einkum í Bandaríkjunum,  

– SMG: óbeint dótturfélag í einkaeigu GIC Realty, hlutafélags sem er stofnað samkvæmt lögum Singapúr. GIC Realty 

er eignarhaldsfélag fyrir fjárfestingar í fasteignum sem fyrir hönd stjórnvalda í Singapúr, 

– Cascade Investment: eining sem fjárfestir í óskráðum félögum með eignasafn og starfar einkum í Norður-Ameríku. 

Það er félag með takmarkaða ábyrgð og eini aðilinn að því er William H. Gates III. 

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 419, 4.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10035 – Burnam Parties/Kroenke Parties/SMG/Cascade Investment/StorageMart 

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/Brussels 

Belgíu 

  

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

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

2020/EES/79/11 
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Nr. 79/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10042 – Vista Equity Partners/Francisco Partners Management/SmartBear Software) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vista Equity Partners Management, LLC („Vista“, Bandaríkjunum), 

– Francisco Partners Management LP („Francisco Partners“, Bandaríkjunum),  

– SmartBear Software, Inc. („SmartBear“, Bandaríkjunum), lýtur yfirráðum Francisco Partners. 

Vista og Francisco Partners ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, yfir SmartBear. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vista: verðbréfafyrirtæki sem leggur áherslu á að þróa og fjárfesta í hugbúnaði fyrir fyrirtæki og í fyrirtækjum á sviði 

gagna og tækni. Vista ræður yfir fjölda sviða attvinnugreina sem veita þjónustu á sviði upplýsingatækni, svo sem sölu 

á hugbúnaði fyrir fyrirtæki, 

– Francisco Partners: framtaksfyrirtæki sem einbeitir sér að fjárfestingum í tækni og starfsemi sem byggist á tækni 

Francisco Partners ræður sem stendur eitt yfir,  

– SmartBear: selur hugbúnaðarlausnir sem einbeita sér að því að prófa smáforrit, vöktun og þróun. SmartBear selur tól 

fyrir allt þróunarferli hugbúnaðarins, m.a. tól fyrir sjálfvirkni prófana, API-líftíma, samvinnu, frammistöðuprófun og 

prófunarstýringu. 

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 415, 

1.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10042 – Vista Equity Partners/Francisco Partners Management/SmartBear Software 

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/79/12 

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


3.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 79/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10048 – Mazda Motor Corporation/Mazda Motor Manufacturing de Mexico) 

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: 

– Mazda Motor Corporation („MMC“, Japan), 

– Mazda Motor Manufacturing de Mexico S.A. de C.V. („MMVO“, Mexíkó). 

Mazda nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir MMVO í heild. Fyrir 

viðskiptin réðu Mazda og Sumitomo Corporation í sameiningu yfir MMVO. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mazda: Framleiðir og selur fólksbifreiðar og atvinnubifreiðar. Helstu framleiðsluvörur fyrirtækisins eru fjögurra hjóla 

farartæki, stimpilvélar sem ganga fyrir bensíni, dísilvélar og sjálfskiptingar og beinskiptingar fyrir bifreiðar, 

– MMVO: Fyrirtækið starfar aðallega á sviði framleiðslu og sölu Mazda bifreiða í Ameríkuríkjum.  

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 412, 

30.11.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10048 – Mazda Motor Corporation/Mazda Motor Manufacturing de Mexico 

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/79/13 
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Nr. 79/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10058 – Porsche/Transnet/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft („Porsche“, Þýskalandi), 

– TransnetBW GmbH („Transnet“, Þýskalandi), 

Porsche (fyrir milligöngu dótturfélags síns MHP) og Transnet hyggjast ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki („JVC“).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Porsche: dótturfélag sem er alfarið í eigu Volkswagen Aktiengesellschaft („VWAG“) og sem lýtur óbeinum 

yfirráðum þess, starfsemi um heim allan sem lýtur að þróun, framleiðslu, markaðssetningu og sölu fólksbifreiða, léttra 

atvinnubíla, flutningabíla, strætisvagna, langferðabifreiða, undirvagna fyrir strætisvagna og dísilvélar, vélhjól, allir 

með varahluti og aukahluti. VW samsteypan stundar einnig dreifingu á farartækjum.  

– Transnet: rekur flutningskerfi með höfuðstöðvar í Stúttgart í Þýskalandi. Transnet rekur stóran hluta flutningskerfisins 

í Baden-Württemberg. Transnet er dótturfélag alfarið í eigu EnBW Energie Baden-Württemberg AG („EnBW“), 

samþætts orkufyrirtækis með aðsetur 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 419, 4.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10058 – Porsche/Transnet/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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3.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 79/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10062 – SDK/Freja Transport & Logistics) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SDK A/S („SDK“, Danmörku), sem er hluti af samstæðunni A/S United Shipping & Trading Company („USTC“) og 

lýtur endanlegum yfirráðum dönsku ríkisborgaranna Torben Østergaard Nielsen, Mia Østergaard Nielsen og Nina 

Østergaard Borris, 

– Freja Transport & Logistics Holding A/S („FTL“, Danmörku), í eigu JJH Invest ApS og AH Skive ApS og lýtur 

endanlegum yfirráðum danska ríkisborgarans Mr. Jørgen Jørgensen Hansen. 

SDK nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FTL. Samruninn á sér stað með 

kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SDK: skipaútgerð, vöruferlisstjórnun, skipaleiga og önnur þjónusta við skemmtisiglingageirann í Norður-Evrópu, 

þ.m.t. að ferma og afferma, hafnarþjónusta, tollskoðun, leiguflug, flutningaþjónusta landleiðis og sjóleiðis og að 

takmörkuðu leyti loftleiðis,  

– FTL: innlend flutningaþjónusta yfir landamæri á landi og að takmörkuðu leyti loftleiðis eða sjóleiðis.  

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 415, 1.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10062 – SDK/Freja Transport & Logistics 

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/79/15 
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Nr. 79/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10065 – Advent/Nielsen Global Connect) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum); 

– Nielsen Global Connect (Bretlandi), sem tilheyrir Nielsen Holdings Plc (Bretlandi). 

Advent nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nielsen Global Connect í 

heild. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: fjárfestir sem starfar um heim allan og leggur áherslu á fjárfestingar í óskráðum eignum með eignarhluti í 

fimm meginatvinnuvegum, þ.e. fyrirtækja- og fjármálaþjónustu, heilsugæslu, iðnaði, neytendavörum og frístund-

astarfsemi og tækni. 

– Nielsen Global Connect: þjónusta á sviði markaðsrannsókna sem tekur til mælinga á gögnum fyrir smásöluviðskipti, 

upplýsinga um hegðun neytenda og greiningar. 

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 framkvæmda-

stjórnarinnar 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 419, 4.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10065 – Advent/Nielsen Global Connect 

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/79/16 
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3.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 79/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10069 – HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HDI Assicurazioni S.p.A. („HDI“, Ítalíu), lýtur yfirráðum Talanx Group („Talanx“, Þýskalandi), 

– Amissima Assicurazioni S.p.A. („Amissima“, Ítalíu). 

HDI nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Amissima í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HDI: sala og dreifing á líf- og skaðatryggingarvörum á Ítalíu, 

– Talanx: sala og dreifing á vátrygginga- og endurtryggingavörum um heim allan,  

– Amissima: sala og dreifing á skaðatryggingavörum á Ítalíu. 

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 417, 2.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10069 – HDI Assicurazioni/Amissima Assicurazioni  

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/79/17 
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Nr. 79/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10071 – De Agostini Group/Foodiverse/Alnut) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– De Agostini S.p.A. („De Agostini“, Ítalíu), 

– Foodiverse Hold, S.L. („Foodiverse“, Sviss) og 

– Alimentación y Nutrición Familiar, S.L.U. („Alnut“, Spáni), félag sem lýtur, sem stendur, alfarið yfirráðum 

Foodiverse. 

De Agostini og Foodiverse ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu reglugerðar, yfir Alnut í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– De Agostini: fjárfestingar í framtakssjóðum og annars konar eignastýring, með sérstaka áherslu á útgáfustarfsemi, 

fjölmiðla og fjarskiptaþjónustu, happdrætti og spilaþjónustu, 

– Foodiverse: starfsemi á sviði eignastýringar og þjónustu, einkum tengda matvælafyrirtækjum, 

– Alnut: framleiðir og selur i) tilbúinn ungbarnamat (ávaxtavörur og mjólkurvörur sem eru pakkaðar í plastumbúðir) og 

ii) eftirrétti úr plöntum. 

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 412, 30.11.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10071 – De Agostini Group/Foodiverse/Alnut 

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/79/18 
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3.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 79/19 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10092 – Accel-KKR Capital Partners/OMERS Private Equity/KCS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Accel-KKR Capital Partners („AKKR“, Bandaríkjunum), 

– OCP Investment Corporation og OMERS Administration Corporation einu nafni „OMERS“, Canada),hluti af 

OMERS Group, 

– Kerridge Commercial Systems („KCS“, Bretlandi), nú undir stjórn AKKR. 

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

yfir KCS. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AKKR: framtakssjóður sem einblínir á tækni og fjárfestir í miðmarkaðs hugbúnaði og tækni og veitir fjölbreyttar 

fjármagnslausnir, m.a. uppkaup á eigin fé, fjárfestingar þar sem fjárfestirinn nær ekki yfirráðum og annars konar lán, 

– OMERS: lífeyrissjóður sem veitir félagsmönnum í Ontaríó eftirlaun. OMERS stýrir einnig fjölbreytilegu alþjóðlegu 

eignasafni hlutabréfa og skuldabréfa sem og fjárfestingum í fasteignum og grunnvirkjum ásamt fjárfestingum í 

óskráðum eignum. 

– KCS: selur hugbúnað fyrir skipulagningu á tilföngum, einkum fyrir byggingarvörur, bifreiðaíhluti og iðnaðar-

dreifiaðila. Það veitir lausnir til að: i) stýra söluteymi á nákvæman og skilvirkan hátt, ii) stýrir og viðheldur bestu 

birgðum, iii) stjórnar birgðaskrá, sölu og kaupum, iv) stýra viðskiptareikningum, v) túlka afkastagetu sjónrænt og vi) 

styðja við markmið netþjónustu við viðskiptavini. 

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 419, 4.12.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10092 – Accel-KKR Capital Partners/OMERS Private Equity/KCS 

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/79/19 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8626 – CRH/XI(RMAT)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. október 2017 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 

32017M8626. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9287 – Connect Airways/Flybe) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júlí 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum samruna 

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

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

Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott 

viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32019M9287. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/79/20 

2020/EES/79/21 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9883 – INEOS/BP Chemicals Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 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 

32020M9883. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9909 – ISTA International/Aareal Bank/Objego) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 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 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 

32020M9909. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/79/22 

2020/EES/79/23 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9917 – Liberty/Ascoval/Hayange) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 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 

32020M9917. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9940 – AAUK2/MUL/Ballyhoura Wind/CCWFL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32020M9940. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/79/24 

2020/EES/79/25 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9946 – MSI/Altice/Lightpath) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 

32020M9946. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9976 – Silver Lake Partners/Engie/Hall Des Lumieres JV) 

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 

32020M9976. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/79/26 

2020/EES/79/27 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9988 – SEGRO/PSPIB/SELP/Gonesse Site) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32020M9988. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9991 – MassMutual/MVC Capital) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32020M9991. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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