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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9934 – Kingspan/TeraSteel-Wetterbest) 

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: 

–  Kingspan Holding Netherlands B.V. (Niðurlöndum), lýtur yfirráðum Kingspan Group plc. 

–  TeraSteel SA (Rúmeníu); lýtur yfirráðum TeraPlast SA 

–  TeraSteel d.o.o. Leskovac (Serbíu); lýtur yfirráðum TeraPlast SA 

–  TeraSteel Slovakia s.r.o. (Slóvakíu); lýtur yfirráðum TeraPlast SA 

–  Wetterbest SA (Rúmeníu); lýtur yfirráðum TeraPlast SA 

Kingspan Holding Netherlands B.V. nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir TeraSteel SA, TeraSteel d.o.o. Leskovac, TeraSteel Slovakia s.r.o. (einu nafni „TeraSteel“) og Wetterbest SA, í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Kingspan Holding Netherlands B.V.: einkum starfsemi á sviði framleiðslu á samsettum klæðningum, einangrun, 

lausnum fyrir lýsingu og loftræstingu, vatns- og orkulausnum og gagna- og gólflausnatækni. Kingspan Group annast 

framleiðslu og dreifingu í Evrópu, Austurlöndum fjær og Ameríkuríkjum, og er sem stendur með starfsemi í yfir  

70 löndum. 

–  TeraSteel: einkum framleiðsla og afhending á i) samsettum klæðningum úr frauðefnum, ii) samsettum klæðningum úr 

steinullartrefjum, iii) einföldum þynnum fyrir byggingarstarfsemi, iv) þakásum og v) tilbúnum skálum. TeraSteel er 

með framleiðsluaðstöðu á tveimur stöðum í Rúmeníu og einum stað í Serbíu. 

–  Wetterbest SA: einkum framleiðsla og afhending á i) einföldum þynnum fyrir byggingarstarfsemi, og ii) 

frárennslislögnum/ræsi. Wetterbest er með framleiðsluaðstöðu á tveimur stöðum í Rúmeníu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 428, 

11.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9934 – Kingspan/TeraSteel-Wetterbest 

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/83/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9982 – Ford/GFT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Ford-Werke GmbH („FWG“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Ford Motor Company („FMC“, Bandaríkjunum, sem er 

hluti af Ford Group (Bandaríkjunum) 

–  Getrag Ford Transmissions GmbH („GFT“, Þýskalandi); lýtur sameiginlegum yfirráðum FMC og Magna 

International Inc. („Magna“)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– FMC (Ford Group): hönnun, framleiðsla, markaðssetning og þjónusta við móðurfyrirtæki Ford Group sem hannar, 

framleiðir, markaðssetur og þjónustar alhliða línu af Ford-bifreiðum, trukkum, sportjeppum, rafbílum, Lincoln-

lúxusbílum; veitir fjármálaþjónustu í gegnum Ford Motor Credit Company og er einnig með starfsemi á sviði 

rafvæðingar, sjálfkeyrandi bíla og samgöngulausna. 

–  GFT: þróun, framleiðsla og sala á gírskiptingum fyrir létt ökutæki, m.a. tvær framleiðslustöðvar í Þýskalandi og 

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 424, 

8.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9982 – Ford/GFT 

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/83/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9983 – Magna/GFT Bordeaux) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Magna International Inc. („Magna“, Kanada)  

–  Framleiðslustöð í Bordeaux (andlagið, „Target“, Frakklandi), sem er hluti af Getrag Ford Transmissions GmbH 

(„GFT“, Þýskalandi)  

Magna nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna, Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Magna: afhending á bifreiðum um allan heim, auk þess að hanna, þróa, framleiða og afhenda kerfi fyrir ökutæki og 

annast samsetningu, einingar og íhluti, einkum fyrir frumframleiðendur farþegabifreiða og léttra atvinnuökutækja.  

–  Target, andlag viðskiptanna: framleiðslueining fyrir gírskiptingar í Bordeaux, Frakklandi, sem GFT rekur eins og er. 

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 424, 

8.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9983 – Magna/GFT Bordeaux 

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/83/03 

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


Nr. 83/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10041 – PAI/Addo/ComplEat) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners SAS („PAI“, Frakklandi) 

–  Addo Food Group (Holdings) Ltd, („Addo“, Bretlandi) 

–  ComplEat Food Group Limited („ComplEat“, Bretlandi), lýtur yfirráðum Helsinki Topco Limited („Helsinki Topco“, 

Bretlandi) 

PAI nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Addo og ComplEat. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PAI: stjórnunar- og/eða ráðgjafarstörf fyrir nokkra sjóði sem eiga fyrirtæki með starfsemi í mismunandi 

atvinnugreinum, s.s. viðskiptaþjónustu, matvöru og neytendavörum, almennri iðnstarfsemi, heilbrigðisþjónustu og 

smásölu og dreifingu. 

–  Addo: framleiðsla og afhending á matvælum, með áherslu á kældar ósætar vörur úr hveitideigi. 

–  ComplEat: framleiðsla og afhending á matvælum, með áherslu á unnar kjötvörur, ólífur og forrétti. 

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 427, 

10.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10041 – PAI/Addo/ComplEat 

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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10.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 83/5 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10055 – MIRA/Romanian assets of CEZ) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie Infrastructure and Real Assets (Evrópu) Limited („MIRA“, Bretlandi), sem tilheyrir Macquarie Group 

Limited („Macquarie“, Ástralíu) 

–  Framleiðsla í Rúmeníu á raforku, raforkudreifing og eignir í tengslum við afhendingu á raforku og jarðgasi 

(„Romanian assets of CEZ“, Rúmeníu), sem stendur í eigu ČEZ a.s. („CEZ“, Tékklandi) 

MIRA nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir rúmenskum eignum CEZ.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MIRA: stýring innviða og annarra rauneigna, m.a. fasteigna, orku og landbúnaðareigna. MIRA er hluti af Macquarie 

Infrastructure and Real Assets deild Macquarie, sem er alþjóðlegur fjárfestingaþjónustu-, banka- og fjármála-

þjónustuveitandi. 

–  „Romanian assets of CEZ“: sjö fyrirtæki sem saman annast rekstur raforkudreifingarnets, eignasafn endurnýjanlegra 

orkueigna og afhendingu á raforku og gasi í smásölu, öll staðsett í Rúmeníu. 

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 424, 

8.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10055 – MIRA/Romanian assets of CEZ 

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. 83/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10057 – Schlumberger/CEA/Genvia 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: 

–  Schlumberger SA („Schlumberger“, Frakklandi) 

–  CEA Investissements SA („CEA Investissements“, Frakklandi), lýtur yfirráðum French Alternative Energies and 

Atomic Energy Commission (le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, „CEA“, Frakklandi) 

–  Genvia („sameiginlegt fyrirtæki,“ Frakklandi) 

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

3. gr. sömu gerðar, yfir hinu sameiginlega fyrirtæki. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Schlumberger: alþjóðlegur birgir fyrir olíu- og gasiðnaðinn. 

–  CEA: frönsk opinber stofnun sem annast vísinda-, tækni- og iðnaðarrannsóknir. CEA Investissements leitar eftir 

arðbærum fjárfestingum með kaupum á minnihlutaeignum í sprotafyrirtækjum til þess að gera kleift að 

hátæknifyrirtæki geti komið fram og þróast og komið rannsóknarniðurstöðum sínum til framkvæmda. 

–  Genvia: mun annast starfsemi í vetnisframleiðslugeiranum. Ætlunin er að framleiða SOFC-rafala með mismunandi 

getu, auk eininga sem hægt er að samþætta við rafgreiningartæki og fullbúnari kerfi. 

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 422, 

7.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10057 – Schlumberger/CEA/Genvia 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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10.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 83/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance/Hitachi Capital) 

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: 

– Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited („MUL“, Japan) 

–  Hitachi Capital Corporation („HC“, Japan) 

MUL og HC ganga til algers samruna, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með því að HC rennur inn í MUL.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  MUL: leiga og fjármálaþjónusta á sviði fasteigna, heilbrigðisþjónustu, umhverfis og orku, innviða, fjárfestinga, sem 

og flugreksturs og vöruferlisstjórnunar. Á EES-svæðinu fæst MUL einkum við rekstrarleigu á loftförum, afhendingu 

hreyfla og sjóflutningagáma, og viðskiptalán. 

–  HC: leigu- og fjármálaþjónusta. Á EES-svæðinu fæst HC einkum við eignavarðar fjármálalausnir (m.a. eignafjár-

mögnun, fjármögnun sérleyfa, seljendalausnir og kröfukaup), einkalán til neytenda í Bretlandi og leigu á ökutækjum 

til fyrirtækja og einstaklinga. 

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 422, 

7.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10063 – Mitsubishi UFJ Lease & Finance/Hitachi Capital 

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. 83/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10068 – Brookfield/Mansa/Polenergia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. desember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

–  Mansa Investments Sp. z o.o. („Mansa“), lýtur óbeint yfirráðum fr. Dominika Kulczyk (hvort tveggja, Póllandi) 

–  Polenergia S.A. („Polenergia“), lýtur óbeint yfirráðum fr. Dominika Kulczyk (hvort tveggja, Póllandi) 

Brookfield og Mansa ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. Samruna-

reglugerðarinnar, yfir hluta af Polenergia. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Brookfield: eignastýringarfyrirtæki sem starfar um allan heim með áherslu á fasteignir, endurnýjanlega orku, innviði 

og hluti í framtakssjóðum. 

–  Mansa: eignarhaldsfélag fr. Dominika Kulczyk (einstaklingur) sem fer með yfirráð yfir Polenergia S.A., 

–  Polenergia: framleiðsla og sala á orku og tengd starfsemi í fjölda Evrópuríkja, m.a. Póllandi og 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 427, 

10.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10068 – Brookfield/Mansa/Polenergia 

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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10.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 83/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10083 – China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. nóvember 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  China Baowu Steel Group Corporation Limited („China Baowu“, Kína)  

–  Taiyuan Iron and Steel (Group) Company Ltd. („TISCO“, Kína) 

China Baowu nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir TISCO. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  China Baowu: fæst einkum við framleiðslu og sölu á stálvörum. 

– TISCO: fæst einkum við framleiðslu og sölu á stálvörum. 

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 424, 

8.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10083 – China Baowu/Taiyuan Iron & Steel Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 83/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 10.12.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10089 – Phillips 66/Fortress Investment Group/Pester Marketing) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Phillips 66 Company („Phillips 66“, Bandaríkjunum) 

– Fortress Investment Group LLC („Fortress“, Bandaríkjunum); lýtur yfirráðum SoftBank Group Corp. („Softbank“, 

Japan) 

–  Pester Marketing; starfsemi með bensínafgreiðslu og þægindaverslanir („Pester Marketing“, Bandaríkjunum) 

Phillips 66 og Fortress munu í sameiningu ná óbeinum yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar 

yfir Pester Marketing. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Phillips 66: vinnsla, flutningur, geymsla og markaðssetning á eldsneyti og vörum um allan heim í gegnum samþætt 

eignasafn meðalstórra fyrirtækja á sviði íðefna, vinnslu og markaðssetningar. 

– Fortress: eignastýring og fjárfestingar um allan heim. 

–  Pester Marketing: eignarhald og rekstur á þjónustustöðvum sem selja ökutækjaeldsneyti og daglegar neytendavörur á 

Klettafjallasvæðinu, sem og í Suðaustur- og Miðvesturhluta Bandaríkjanna. 

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 422, 

8.12.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10089 – Phillips 66/Fortress Investment Group/United Pacific 

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/83/10 

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


10.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 83/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9324 – ALSO/ABC Data Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. júní 2019 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 

32019M9324. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9369 – PAI Partners/Wessanen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. ágúst 2019 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 

32019M9369. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/11 

2020/EES/83/12 

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.9675 – Apollo Capital Management/Lopesan Group/IFA Faro Hotel/ 

IFA Buenaventura Hotel) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. apríl 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 

32020M9675. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9705 – EXOR/GEDI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. mars 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 

32020M9705. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/13 

2020/EES/83/14 

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.9723 – Showa Denko K.K./Hitachi Chemical Company) (1) 

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 (2). 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 

32020M9723. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9725 – Ardian/Groupe Cérélia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 (2). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver 

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32020M9725. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Breytt í samræmi við leiðréttingu sem birtist í Stjtíð. ESB C 422, 7.12.2020, bls. 21. 

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

2020/EES/83/15 

2020/EES/83/16 

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

(mál M.9750 – HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc.) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. mars 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 

32020M9750. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9769 – VW Group/Munich RE Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. apríl 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 

32020M9769. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/17 

2020/EES/83/18 

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


10.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 83/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9787 – Česká Spořitelna/Československá Obchodní Banka/Komerční Banka/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. ágúst 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 

32020M9787. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9799 – Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. apríl 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 

32020M9799. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/19 

2020/EES/83/20 

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.9858 – Bosch Group/ELCO Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. ágúst 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 

32020M9858. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9864 – CPPIB/KKR/Axel Springer) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 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 

32020M9864. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/21 

2020/EES/83/22 

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.9884 – Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32020M9884. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9903 – SoftBank Group/Mizuho Financial Group/One Tap BUY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. ágúst 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 

32020M9903. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/23 

2020/EES/83/24 

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.9922 – GHO/MIC/Envision) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 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 

32020M9922. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9930 – LGP/TPG/WellSky) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32020M9930. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/25 

2020/EES/83/26 

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.9950 – Clearlake Capital Group/TA Associates Management/Ivanti Software) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32020M9950. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9989 – BB Holding Investment/Duferdofin-Nucor) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32020M9989. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/27 

2020/EES/83/28 

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.9996 – Trenitalia/Netinera Deutschland) 

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 

32020M9996. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10011 – ORIX/Cambourne/ORIX India Wind/GEH Assets) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. desember 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 

32020M10011. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/29 

2020/EES/83/30 

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.10012 – Hg/KKR/Citation) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32020M10012. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10013 – Vestas/MHI Vestas JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32020M10013. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/31 

2020/EES/83/32 

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.10023 – H&F/Carlyle/Vantage) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32020M10023. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/83/33 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum við  

endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti frá 1. desember 2020 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi 

viðmiðunarvextirnir eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður 

grunnvextina sem nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli 

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

sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla var birt í Stjtíð. ESB C 347, 19.10.2020, bls. 10 og í EES-viðbæti nr. 68, 29.10.2020, bls. 24. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.12.2020 31.12.2020 -0,43  -0,43  0,00 -0,43  0,46 -0,43  0,08  -0,43  -0,43  

1.11.2020 30.11.2020 -0,35  -0,35  0,00 -0,35  0,46 -0,35  0,13  -0,35  -0,35  

1.10.2020 31.10.2020 -0,26  -0,26  0,00 -0,26  0,46 -0,26  0,18  -0,26  -0,26  

1.9.2020 30.9.2020 -0,17  -0,17  0,00 -0,17  0,46  -0,17  0,22 -0,17  -0,17  

1.8.2020 31.8.2020 -0,11  -0,11  0,00 -0,11  0,62  -0,11  0,22  -0,11  -0,11  

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  0,00 -0,15  1,13  -0,15  0,14  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  0,00 -0,22  1,77  -0,22  0,05  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,05 -0,31 -0,31 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,05 -0,31 -0,31 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,05  -0,31 -0,31 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,07  -0,31 -0,31 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  0,00  -0,31  2,25  -0,31  -0,12  -0,31  -0,31  

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.12.2020 31.12.2020 -0,43  -0,43  -0,43  0,22 0,72 -0,43  -0,43  -0,43  -0,43  

1.11.2020 30.11.2020 -0,35  -0,35  -0,35  0,22 0,72 -0,35  -0,35  -0,35  -0,35  

1.10.2020 31.10.2020 -0,26  -0,26  -0,26  0,22 0,72  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  

1.9.2020 30.9.2020 -0,17  -0,17  -0,17  0,22 0,93 -0,17  -0,17  -0,17  -0,17  

1.8.2020 31.8.2020 -0,11  -0,11  -0,11  0,22  0,93 -0,11  -0,11  -0,11  -0,11  

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  -0,15  0,26 0,93  -0,15  -0,15  -0,15  -0,15  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  0,26 0,78  -0,22  -0,22  -0,22  -0,22  

1.5.2020 31.5.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,52  -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,40  -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,30 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,30 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  0,26  0,30  -0,31  -0,31  -0,31  -0,31  

 

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

1.12.2020 31.12.2020 -0,43  -0,43  -0,43  0,29 -0,43  2,12  0,00  -0,43  -0,43  0,16  

1.11.2020 30.11.2020 -0,35  -0,35  -0,35  0,29 -0,35  2,54 0,05  -0,35  -0,35  0,27  

1.10.2020 31.10.2020 -0,26  -0,26  -0,26  0,29  -0,26  2,54 0,12  -0,26  -0,26  0,38  

1.9.2020 30.9.2020 -0,17  -0,17  -0,17  0,44  -0,17  2,54 0,20  -0,17  -0,17  0,51  

1.8.2020 31.8.2020 -0,11  -0,11  -0,11  0,61  -0,11  2,54  0,32 -0,11  -0,11  0,75 

1.7.2020 31.7.2020 -0,15  -0,15  -0,15  0,98  -0,15  3,21 0,32 -0,15  -0,15  0,75  

1.6.2020 30.6.2020 -0,22  -0,22  -0,22  1,35  -0,22  3,21 0,32  -0,22  -0,22  0,94 

1.5.2020 31.5.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,26 -0,31 -0,31 0,94 

1.4.2020 30.4.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,26 -0,31 -0,31 0,94 

1.3.2020 31.3.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,26  -0,31 -0,31 0,94 

1.2.2020 29.2.2020 -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,18  -0,31 -0,31 0,94 

1.1.2020 31.1.2020 -0,31  -0,31  -0,31  1,84  -0,31  3,21  0,11  -0,31  -0,31  0,94  

 

2020/EES/83/34 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:347:TOC
https://www.efta.int/Publications/EEA-Supplement-Official-Journal-European-Union-1329
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  

Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.57124 

(2020/N) 
Þýskaland Sachsen 

Sachsen: Förderung der Haltung von 

Mutterkühen im Laufstall und auf 

Stroh 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 1 

SA.57153 

(2020/N) 
Þýskaland — COVID-19 — Aid to Lufthansa 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 2 

SA.57544 

(2020/N) 
Belgía — COVID-19: Aid to Brussels Airlines 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 2 

SA.57668 

(2020/N) 
Þýskaland Bayern 

Bayern: Weideprämie — 

Tierschutzmaßnahme  

(KULAP-B60) 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 3 

SA.58023 

(2020/N) 
Belgía — 

Prolongation du régime d'aide en 

faveur des modes de transport 

alternatif à la route et qui 

poursuivent des objectifs de 

protection de l'environnement pour 

la période 2014-2020 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 4 

SA.58738 

(2020/N) 
Niðurlönd — 

COVID-19 — Support for regional 

and long-distance public passenger 

transport 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 5 

SA.58783 

(2020/N) 
Eistland Põhja-Eesti 

COVID-19 — Estonia: aid to 

support businesses operating in the 

old town or city centre of Tallinn 

and modifications to SA.57014 

(2020/N) 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 6 

SA.59118 

(2020/N) 
Czechia — 

COVID-19: Call 2 for the Program 

to support entrepreneurs affected by 

the spread of the COVID 19 (rental 

payments) 

Stjtíð. ESB C 397, 

20.11.2020, bls. 7 

SA.39324 

(2018/NN) 
Eistland — 

Alleged aid to public hospitals listed 

in the Estonian Hospital Network 

Development Plan 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 1 

SA.52732 

(2020/N) 
Þýskaland — 

Nationale Gigabitförderung 

Deutschland — DE 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 2 

SA.55006 

(2019/EV) 
Frakkland — 

Investissement Productif OM — 

Amendement au plan d'évaluation 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 2 

SA.55052 

(2019/N) 
Frakkland France 

Valorisation des services 

environnementaux et incitation à la 

performance environnementale des 

exploitations 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 3 

SA.55578 

(2020/N) 
Þýskaland Hessen 

State Aid SA. 55578- Germany- 

Förderung des Ausbaus der 

Mobilfunkversorgung im Land 

Hessen 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 4  

SA.56519 

(2020/N) 
Þýskaland 

Deutschland, 

Nordrhein-

Westfalen 

Investition in Betriebsleitsysteme 

(ITCS) und in das Elektronische 

Fahrgeldmanagement (EFM) 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 5 

SA.57078 

(2020/N) 
Bretland — 

COVID-19 Temporary Framework 

for UK authorities 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 6 

SA.57172 

(2020/N) 
Pólland — 

COVID-19 anti-crisis measure — 

tax deferrals 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 7 

2020/EES/83/35 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.397.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.57657 

(2020/N) 
Lúxemborg — 

Production d’électricité basée sur les 

sources d’énergie renouvelables, 

modification de l’aide SA. 37232 

(modifiée par les aides SA. 43128 et 

SA. 48601) 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 8 

SA.58046 

(2020/N) 
Þýskaland Deutschland 

Richtlinie über eine anteilige 

Finanzierung der Entgelte in 

Serviceeinrichtungen des 

Schienengüterverkehrs mit dem 

Schwerpunkt Einzelwagenverkehr 

(APF) 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 8  

SA.58212 

(2020/N) 
Pólland — 

Covid 19 — Aid scheme for Polish 

airports 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 9 

SA.58299 

(2020/N) 
Belgía Vlaams Gewest 

Covid-19: Aid to the Flemish 

airports 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 10 

SA.58334 

(2020/N) 
Þýskaland — 

Regionalfördergebietskarte 

Deutschland 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 11 

SA.58392 

(2020/N) 
Austurríki — 

Förderungsgebietskarte Österreichs 

2014 — 2020; Verlängerung bis 

Ende 2021 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 12 

SA.58420 

(2020/N) 
Ungverjaland Hungary 

COVID-19: Recapitalisation Fund 

Scheme managed by HIVENTURES 

Zrt 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 12 

SA.58439 

(2020/N) 
Eistland — 

Eesti regionaalabi kaardi aastateks 

2014–2020 kehtivuse pikendamine 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 13 

SA.58449 

(2020/N) 
Danmörk — 

Regional aid map for Denmark 

(2014-2020) 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 14 

SA.58454 

(2020/N) 
Lettland Latvia Aid for promoting waste recycling 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 14 

SA.58462 

(2020/N) 
Rúmenía — 

COVID-19 — Guarantees on 

factoring 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 15 

SA.58486 

(2020/N) 
Tékkland — 

Česká republika — Mapa regionální 

podpory na období 2014-2020 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 16 

SA.58497 

(2020/N) 
Frakkland — 

Modification de la carte des aides à 

finalité régionale 2014/2020 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 16 

SA.58505 

(2020/N) 
Finnland — 

Aluetukikartta 2014-2020 SA.41045 

Muutos vuosien 2014–2020 

aluetukikarttaan — väestökattavu-

usmarginaalin käyttöönotto 

SA.46345 Vuosia 2014- 2020 

koskevan aluetukikartan muutos 

vuosiksi 2017-2020 SA.41045 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 17 

SA.58526 

(2020/N) 
Búlgaría — 

State aid SA.38667 (2014/N) — 

Bulgaria 

Regional aid map 2014-2020 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 18 

SA.58556 

(2020/N) 
Tékkland — 

Prolongation of the scheme support 

to biofuels for transport (ex 

SA.39654) in the Czech Republic 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 19 

SA.58562 

(2020/N) 
Írland — 

COVID 19 — Live performance 

support Scheme 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 19 

SA.58662 

(2020/N) 
Kýpur — 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ SA.38814 

(2014/N) — ΚΥΠΡΟΣ — ΧΑΡΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

2014-2020 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.421.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.58799 

(2020/N) 
Belgía — 

Prolongation of the Belgian regional 

aid map for the period 1.1.2021-

31.12.2021 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 21 

SA.58801 

(2020/N) 
Ítalía Italia 

Distribution of part of the fund 

established by decree-law of  

May 19 2020, no. 34, article 183, 

paragraph 2, in support of small 

publishers, in the context of the 

Communication of the European 

Commission on the Temporary 

Framework for State aid measures to 

support the economy in the current 

COVID-19 outbreak (TF COVID-

19) of March 19, 2020 — Riparto di 

quota parte del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del 

decreto-legge n. 34 del 2020 per il 

sostegno dei piccoli editori, nel 

contesto della Comunicazione della 

Commissione Europea del  

19 marzo 2020 sul Temporary 

Framework sugli aiuti di stato a 

supporto dell'economia 

nell'epidemia di Covid-19 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 22 

SA.58847 

(2020/N) 
Ítalía Italia 

Distribution of part of the fund 

established by Article 89 of the 

decree law of 17 March 2020, n.18 

in support of the music, recording 

and phonographic industry — 

Riparto di quota parte del Fondo 

emergenze di parte corrente di cui 

all’art. 89 del decreto-legge n. 18 del 

2020 per il sostegno dell’industria 

musicale, discografica e fonografica 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 22 

SA.58885 

(2020/N) 
Litháen Lithuania 

COVID-19 — Deferral of social 

security contributions 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 23 

SA.58955 

(2020/N) 
Írland — 

COVID-19: Irish Coach Tourism 

Scheme 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 24 

SA.59045 

(2020/N) 
Spánn — 

COVID 19: Guarantee scheme for 

undertakings with composition 

agreements 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 25 

SA.59124 

(2020/N) 
Slóvenía Slovenia 

Re-establishment of air connectivity 

of Slovenia 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 25 

SA.59341 

(2020/N) 
Danmörk Danmark 

COVID-19: Credit facility and tax 

deferrals linked to VAT and payroll 

tax — amendment to scheme 

approved by the Commission’s 

decision of 30 April 2020 in Case 

SA.57027 (2020/N) — Denmark 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 26 

SA.59354 

(2020/N) 
Danmörk — 

COVID-19 — Denmark — 3rd 

amendment to SA.57164 (2020/N) 

Stjtíð. ESB C 421, 

4.12.2020, bls. 27 

SA.59407 

(2020/N) 
Danmörk — 

Denmark — Covid 19- Second 

amendment to SA.56808 and 

SA.56708 

STJTÍÐ. ESB  

C 421, 4.12.2020, 

bls. 28 

SA.59433 

(2020/N) 
Þýskaland — 

COVID-19 — Amendment of 

various aid schemes in accordance 

with the fourth amendment of the 

Temporary Framework 

STJTÍÐ. ESB  

C 421, 4.12.2020, 

bls. 28 
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.59525 

(2020/N) 
Litháen — 

COVID 19: Individual guarantees 

securing performance of contractual 

obligations of tour operators 

STJTÍÐ. ESB  

C 421, 4.12.2020, 

bls. 29 

SA.59536 

(2020/N) 
Tékkland — 

COVID-19: Continuation of the 

support programme for businesses in 

the culture sector 

STJTÍÐ. ESB  

C 421, 4.12.2020, 

bls. 30 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm 
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