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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10838 – BERSAN EUROPEA DE AUTOMOCION/ 

ASTARA WESTERN EUROPE) 

Framkvæmdastjórninni barst 16. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi  

við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) („samrunareglugerðarinnar“). 

Hinn 16. desember 2022 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að tilkynningin væri 

afturkölluð. 

  

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

2023/EES/1/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10981 – ITOCHU/TOKYO CENTURY/HCM/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 15. desember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 ITOCHU Corporation („Itochu“, Japan) 

 Tokyo Century Corporation („Tokyo Century“, Japan)  

 Hitachi Construction Machinery CO., Ltd („HCM“, Japan) 

Itochu, Tokyo Century og HCM ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í nýstofnaða sameiginlega félaginu (JV). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Itochu er viðskiptafélag sem annast viðskipti með ýmsar vörur í fjölbreyttum atvinnugreinum. 

 Tokyo Century annast fjölbreytta fjármálaþjónustu, m.a. fjármögnunarleigu, leiguþjónustu og afborgunarsamninga að 

því er varðar fjölbreyttan búnað. 

 HCM framleiðir og selur vélbúnað til mannvirkjagerðar, vélbúnað til flutninga auk annars vélbúnaðar og tækja. 

3. Starfsemi JV (hins sameiginlega félags) mun felast í að bjóða söluaðilum og almennum viðskiptavinum fjármálaþjónustu 

sem tengist HCM-vörum auk fjármálaþjónustu sem tengist ekki HCM-vörum að beiðni viðskiptavina. 

4. 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.  

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). 

5. 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 492, 

27.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10981 – ITOCHU/TOKYO CENTURY/HCM/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2023/EES/1/02 

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

(mál M.10982 – STELLANTIS/HON HAI PRECISION INDUSTRY/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. desember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Stellantis N.V. („Stellantis“, Niðurlöndum) 

 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. („Hon Hai“, Taívan) 

Stellantis og Hon Hai ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“, Niðurlöndum). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Stellantis er alþjóðleg ökutækjaframleiðslusamsteypa sem fæst við hönnun, högun, framleiðslu, dreifingu og sölu á 

ökutækjum, íhlutum og framleiðslukerfum um allan heim.  

 Hon Hai annast þjónustu í tengslum við framleiðslu á rafeindabúnaði fyrir tölvur, samskipti og rafbúnað fyrir 

neytendur.  

3. Starfsemi JV (hins sameiginlega félags) verður sem hér segir: 

 JV verður sameiginlegt fyrirtæki byggt upp frá grunni sem sett er upp í því skyni að þróa hálfleiðara fyrir markaði 

fyrir ökutæki og að sinna allri starfsemi sjálfstæðrar efnahagseiningar. 

4. 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.  

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). 

5. 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 494, 

28.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10982  STELLANTIS/HON HAI PRECISION INDUSTRY/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2023/EES/1/03 

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

(mál M.10983 – ALTAREA/CARREFOUR/SNC ALTACAR SARTROUVILLE/ 

SNC ALTACAR NANTES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. desember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Altarea (Frakklandi)  

 Carrefour SA („Carrefour“, Frakklandi) 

 SNC Altacar Sartrouville (Frakklandi) 

 SNC Altacar Nantes (Frakklandi) 

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

yfir SNC Altacar Sartrouville og SNC Altacar Nantes, tveimur nýstofnuðum sameiginlegum félögum. 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í tveimur nýstofnuðum fyrirtækjum sem eru sameiginleg félög. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Altarea er móðurfyrirtæki samstæðu sem starfar við fasteignaþjónustu í Frakklandi og, í minna mæli á Spáni og Ítalíu 

(þróun íbúðar- og atvinnuhúsnæðis, eignarhald og stjórnun verslunarmiðstöðva á sínum vegum, stjórnun atvinnu-

húsnæðis á sínum vegum, stjórnun verslunarmiðstöðva fyrir hönd þriðju aðila, stjórnun fasteigna og framkvæmd 

fasteignaviðskipta). 

 Carrefour er móðurfyrirtæki samstæðu sem starfar við smásölu, aðallega á matvöru, einkum við rekstur stórmarkaða, 

matvörumarkaða, þægindaverslana, gripið og greitt verslana og netverslana. Carrefour samstæðan starfar einnig, í 

minna mæli, við fasteignaþjónustu. 

 SNC Altacar Sartrouville er fyrirtæki sem mun eiga og stýra Robert Schuman verslunarmiðstöðunni í Sartrouville 

(78500), Frakklandi. 

 SNC Altacar Nantes er fyrirtæki sem mun eiga og stýra La Beaujoire verslunarmiðstöðunni í Nantes (44300), 

Frakklandi.  

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. 

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 494, 

28.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10983 – ALTAREA/CARREFOUR/SNC ALTACAR SARTROUVILLE/SNC ALTACAR NANTES 

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 22964301 

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. 

2023/EES/1/04 

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

(mál M.10985 – BMHC/ALD/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Mitsubishi HC Capital inc. („MHC“, Japan) 

 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd („BMHC“, Taílandi), sem lýtur yfirráðum MHC 

 ALD S.A. („ALD“, Frakklandi), sem lýtur yfirráðum Société Générale S.A. (Frakklandi) 

 Nýstofnað fyrirtæki (“JVco”, Taílandi) 

MHC, beint og óbeint fyrir tilstuðlan BMHC, og ALD öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og  

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir JVco (nýstofnaða fyrirtækinu). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 MHC annast ýmiss konar fjármálaþjónustu, m.a. fjármögnunarleigu, rekstrarleigu með áherslu á eignarvirði, 

ökutækjaleigu, fasteignaleigu, viðskipti á sviði einkaframkvæmda, kröfukaup og umhverfisvörur. 

 BMHC annast þjónustu á sviði fjármögnunarleigu, rekstrarleigu, kaupleigu og ökutækjaleigu til að gera fyrirtækjum 

kleift að eignast vélbúnað, framleiðslubúnað, ökutæki eða aðrar eignir.  

 ALD annast ökutækjaleigu og flotastjórnunarþjónustu. 

 JVco (nýstofnaða fyrirtækið) mun reka rekstrarleigu- og flotastjórnunarþjónustuna fyrir mismunandi vörumerki í 

Taílandi sem keypt var af BMHC. JVco mun einungis starfa í Taílandi og ekki hafa neina starfsemi á EES-svæðinu. 

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.  

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 3, 

5.1.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10985 – BMHC/ALD/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

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. 

2023/EES/1/05 

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

(mál M.10995 – INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL/ 

CABLE CONNECTIVITY GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. desember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Cable Connectivity Group („CCG“, Niðurlöndum) 

 Infinite Electronics International („Infinite Electronics“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Warburg Pincus LLC 

(„Warburg Pincus“, Bandaríkjunum) 

Infinite Electronics International, Inc. (og Warburg Pincus) öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Cable Connectivity Group B.V.. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Infinite Electronics er birgir með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum sem afhendir rafeindaíhluti, m.a. íhluti fyrir 

geimiðnað, varnargeirann, breiðband og innviði í þráðlausum fjarskiptum. Það lýtur yfirráðum Warburg Pincus sem 

annast framtaksfjárfestingar í óskráðum félögum um allan heim og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum.  

3. Starfsemi andlags viðskiptanna (Target) er sem hér segir: 

 CCG er birgir sem starfar við framleiðslu, dreifingu og samsetningu á sérstökum köplum og kapaltengilausnum, með 

höfuðstöðvar í Niðurlöndum. 

4. 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. 

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). 

5. 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 492, 

27.12.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10995  INFINITE ELECTRONICS INTERNATIONAL/CABLE CONNECTIVITY GROUP  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10932 – ZF/HELLA/NGK/CLARIOS/AHEAD JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. desember 2022 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 

32022M10932. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10949 – GONVARRI/MAJORITY SHAREHOLDERS/HIDRIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. nóvember 2022 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 

32022M10949. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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