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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 21. september 2022 

Málsnúmer 89149 

Ákvörðun 180/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti Mikilvægt sameiginlegt evrópskt hagsmunamál um 

vetnisiðnað (Hy2Use) - norsk verkefni 

Lagastoð Ákvæði b-liðar 3. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Tegund aðstoðar Stök aðstoðarráðstöfun (sérákveðin) 

Markmið Aðstoð, sem veitt er til að hrinda í framkvæmd 

mikilvægu sameiginlegu evrópsku hagsmunamáli 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting Fyrir ammoníaksverksmiðjuna Barents Blue:  

482 milljónir NOK 

Fyrir TiZir Titanium og Iron AS: 261 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Fyrir ammoníaksverksmiðjuna Barents Blue: 29,6% 

Fyrir TiZir Titanium og Iron AS: 60% 

Gildistími Styrkir greiddir út á árunum 2022-2026 

Atvinnugreinar Ammoníaksgeiri 

Málmgeiri  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Enova SF 

Brattørkaia 17A, 7010 Trondheim, 

Norway 

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

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

2023/EES/9/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 30. september 2022 

Málsnúmer 89236 

Ákvörðun 185/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Framlenging á stuðningskerfi vegna fraktflutninga á 

járnbrautum 

Lagastoð Leiðbeiningar Jernbanedirektoratet  

(norsku járnbrautastofnunarinnar) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Samræming á sviði flutninga 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 93,5 milljónir NOK (árlega). 

Aðstoðarhlutfall 50% 

Gildistími 2 ár 

Atvinnugreinar Fraktflutningar á járnbrautum 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Norwegian Railway Directorate  

DFØ Trondheim 

Postboks 4746 

7468 Trondheim 

Noregur 

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

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

2023/EES/9/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10825 – DAVITA/MEDTRONIC/MEDTRONIC RENAL CARE SOLUTIONS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 DaVita Inc. („DaVita“, Bandaríkjunum) 

 Medtronic, Inc. („Medtronic“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Medtronic plc. 

 Medtronic’s Renal Care Solutions Business („RCS business“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Medtronic 

DaVita og Medtronic öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir RCS business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 DaVita annast þjónustu í tengslum við nýrnaskilunarmeðferð í gegnum net göngudeilda fyrir skilunarmeðferðir. 

 Medtronic er alþjóðlegt tæknifyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sem sérhæfir sig í að finna lausnir á þeim heilbrigðis-

vanda sem ógnar heilsu manna mest.  

 RCS business starfar við rannsóknir, þróun, framleiðslu, leyfisveitingu, markaðssetningu, dreifingu og sölu á 

nýrnalyfjum og öðrum lækningatækjum sem notuð eru við umönnun sjúklinga með nýrnasjúkdóma á lokastigi (m.a. 

skilunarvélum, hlutum sem notaðir eru í tengslum við skilunarmeðferðir, holleggjum og öðrum tækjum sem notuð eru 

til að koma upp eða viðhalda aðgengi að æðum).  

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 39, 

1.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10825 – DAVITA/MEDTRONIC/MEDTRONIC RENAL CARE SOLUTIONS 

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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

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

2023/EES/9/03 

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

(mál M.10970 – FORTRESS INVESTMENT GROUP/AIR INVESTMENT VALENCIA/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Fortress Investment Group LLC („Fortress Investment Group“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum SoftBank 

Group Corp (Japan) 

 Air Investment Valencia S.L. („Air Investment Valencia“, Spáni), sem lýtur yfirráðum Mr Carlos Bertomeu 

Fortress Investment Group og Air Investment Valencia ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og  

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki og verður starfsemi CityJet og Air 

Nostrum, hvors um sig, færð yfir í sameiginlega fyrirtækið. 

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

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 19. júní 2019 en hefur ekki verið framkvæmdur.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Fortress Investment Group er alþjóðlegt fjárfestingarstýringarfyrirtæki staðsett í New York í Bandaríkjunum. Fotress 

stýrir eignum fyrir hönd yfir 1900 viðskiptavina í formi stofnana og almennra fjárfesta víðsvegar um heiminn í 

breiðum flokki skuldabréfa og fasteigna, framtaksfjárfestinga og varanlegra atvinnuvegafjárfestingastefna. Fortress 

Investment Group er dótturfyrirtæki SoftBank Group Corp., sem er skráð japanskt eignarhaldsfélag. SoftBank Group 

er með höfuðstöðvar í Tókýó, Japan og er móðurfyrirtæki alþjóðlegs safns dótturfyrirtækja og tengdra fyrirtækja sem 

fást við þróaða fjarskiptastarfsemi, netþjónustu, hlutanetið, þjarka og afhendingu á hreinni orku. 

 Air Investment Valencia er eingöngu eignarhaldsfélag staðsett í Valencia á Spáni og lýtur yfirráðum Mr Carlos 

Beromeu. Auk Air Nostrum og annarra fyrirtækja sem lögð eru til í sameiginlega fyrirtækið (JV), hefur Air 

Investment Valencia yfirráð yfir i) Inversiones Líneas Aéreas Internacionales (eignarhalds- og ráðgjafafélag sem sér 

um hönnun, stýringu og stjórn verkefna og fjárfestinga), Air Investment Valencia hefur einnig sameiginleg yfirráð 

yfir ii) (í gegnum Maltair Holding, S.L.) Mediterranean Aviation Operations Company, Ltd (Melair) (flugfélag sem 

annast flugrekstur á áætlunarleiðum á milli Evrópu og Afríku og sem leggur áherslu á flutningaþjónustu fyrir gas- og 

olíufyrirtæki, fyrirtæki og mannúðarsamtök, einkum með leiguflugi og þjónustuleigusamningum. 

3. Starfsemi nýstofnaða sameiginlega fyrirtækisins (JV) mun felast í að starfrækja loftför sem annast þjónustuleigu og leigu 

véla, sérleyfisþjónustu og leiguflug fyrir önnur flugfélög víða um Evrópu. 

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.  

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 39, 

1.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10970 – FORTRESS INVESTMENT GROUP/AIR INVESTMENT VALENCIA/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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

2023/EES/9/04 

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

(mál M.10973 – VODAFONE GROUP/ALTICE LUXEMBOURG/FIBRECO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Vodafone Group Plc („Vodafone“, Bretlandi) 

 Altice Luxembourg S.A. („Altice“, Lúxemborg), sem endanlega lýtur yfirráðum Mr Patrick Drahi 

Vodafone og Altice munu stofna og reka sameiginlegt fyrirtæki („FibreCo“, Þýskalandi) og yfir því munu þau ná 

sameiginlegum yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Vodafone er eignarhaldsfélag samstæðu sem starfar einkum við rekstur fjarsímafjarskiptaneta og farsímaþjónustu, s.s. 

tal-, skilaboða- og gagnaþjónustu í tíu aðildarríkjum Evrópusambandsins, m.a. Þýskalandi. 

 Altice er fjölþjóðleg samstæða sem sérhæfir sig í fjarskiptum, efnisveitu, fjölmiðlum, afþreyingu og auglýsingum auk 

þess að tengja viðskiptavini með ljósleiðaraneti og breiðbandi. 

 FiberCo mun starfa í Þýskalandi i) við innleiðingu og rekstur á ljósleiðaranetkerfum (einkum á sama landfræðilega 

svæði (þ.e. aðallega í þéttbýli) og núverandi kapalnetkerfi Vodafone) og ii) að bjóða upp á heildsöluaðgang að opnum 

aðgangi og að jafnræðis sé gætt í aðgangi að slíkum ljósleiðaranetkerfum. 

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 41, 

3.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10973 – VODAFONE GROUP/ALTICE LUXEMBOURG/FIBRECO 

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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 9/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.2.2023 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10993 – T-MOBILE AUSTRIA HOLDING/MERIDIAM INVESTMENT/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 T-Mobile Austria Holding GmbH („TMAH“, Austurríki), sem lýtur yfirráðum Deutsche Telekom Europe BV 

(„Deutsche Telekom“, Þýskalandi) 

 Meridiam Investment GmbH („Meridiam Investment“, Austurríki), sem lýtur yfirráðum Meridiam SAS („Meridiam“, 

Frakklandi) 

 Alpen Glasfaser Holding GmbH („HoldCo“, Austurríki), nýstofnað fyrirtæki sem mun ráða öllum eignarhlut í Alpen 

Glasfaser GmbH („FibreCo“, Austurríki), sem aftur mun ráða ölllum eignarhlut í Alpen Glasfaser Zwei GmbH 

(„FibreCo Subsidized“, Austurríki) (HoldCo, FibreCo og FibreCo Subsidized einu nafni „JV“) 

TMAH og Meridiam Investment öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 TMAH er fjarskiptafyrirtæki í Austurríki sem, í gegnum dótturfyrirtæki sitt T-Mobile Austria GmbH, er eigandi 

farsímaneta sem ná til alls landsins, býður upp á fjarskiptaþjónustu á heildsölu- og smásölustigi auk þess að eiga og 

starfrækja HFC-kapalnetkerfi í hluta af Austurríki sem býður upp á kapalsjónvarpsþjónustu, netaðgangsþjónustu og 

fastlínusímaþjónustu til einkaðila og fyrirtækja. 

 Meridiam Investment er óbeint í heild í eigu fjárfestingasafns Meridiam, sem er rekstraraðili sérhæfðra sjóða sem 

einblínir á langtímafjárfestingar á sviði grunnvirkja í Evrópu, Ameríkuríkjum og Afríku. 

3. Starfsemi nýstofnaða sameiginlega fyrirtækisins (JV) verður eftirfarandi: að koma í framkvæmd hjávirku ljósleiðaraneti 

innviða á tilteknum framkvæmdarsvæðum í Austurríki og að bjóða upp á vörur á sviði bitastraumsaðgangs í heildsölu til 

netþjónustuaðila. 

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 40, 

2.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M. 10993 – T - MOBILE AUSTRIA HOLDING/MERIDIAM INVESTMENT/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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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2.2.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 9/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10999 – SABIC AN/ETG WORLD/EIHL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 SABIC Agri-Nutrients Company („SABIC AN“, konungsríkinu Sádi-Arabíu), sem lýtur yfirráðum Saudi Basic 

Industries Corporation („SABIC“, konungsríkinu Sádi-Arabíu), sem sjálft lýtur yfirráðum Saudi Arabian Oil 

Company („Saudi Aramco“, konungsríkinu Sádi-Arabíu) 

 ETC Group („ETG World“, Máritíus) 

 ETG Inputs Holdco Limited („EIHL“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum), sem lýtur sem stendur sameiginlegum 

yfirráðum ETG World og Lífeyrissjóðs ríkisstarfsmanna Suður-Afríku, fulltrúi hans er Public Investment Corporation 

SOC Limited of South Africa („PIC“, Suður-Afríku) 

SABIC AN og ETG World öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir EIHL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 SABIC AN framleiðir ýmis áburðarefni sem það selur einkum til viðskiptavina í Sádi-Arabíu. 

 ETG World er fjölþjóðleg samsteypa með fjölbreytta starfsemi og sérþekkingu í margvíslegum atvinnugreinum, á 

sviði áburðarvara fyrir landbúnað (í gegnum EIHL), vöruferlisstjórnunar, markaðssetningar og vinnslu, bestunar 

birgðakeðju, stafrænnar umbreytingarþjónustu og orkumála. 

 EIHL er innflytjandi, blöndunaraðili og dreifingaraðili áburðarvara með áherslu á meginland Afríku og starfar ekki á 

EES-svæðinu. Meginstarfsemi EIHL felst í því að kaupa hráefni fyrir áburðarvörur, blanda þeim í áburðarblöndur og 

dreifa þeim til smásöluaðila og beint til endanlegra viðskiptavina. 

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 36, 

31.1.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10999  SABIC AN/ETG WORLD/EIHL 

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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 9/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.2.2023 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.11009 – PON.BIKE/VWFS/GLINICKE/DML) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Pon Holdings B.V. („PON“, Niðurlöndum) 

 Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft („VWFS“, Þýskalandi) 

 Glinicke Finanz Holding GmbH & Co. KG („Glinicke“, Þýskalandi) 

 Digital Mobility Leasing GmbH („DML“, Þýskalandi) 

PON, VWFS og Glinicke ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir DML í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Pon, langtímafjárfestingar í margvíslegum greinum sem tengjast samgöngum, allt frá farþegabifreiðum og 

atvinnuökutækjum og hjólum til lagningar vega og jarðvinnuvéla, rafala og heildarlausna fyrir skipaútgerð. 

 VWFS, þróun, framleiðsla, markaðssetning og sala á farþegabifreiðum og öðrum ökutækjum, þ.m.t. íhlutum og 

aukabúnaði. Volkswagen starfar einnig við dreifingu vélknúinna ökutækja. Ennfremur tengist fjármögnunarstarfsemi 

Volkswagen fjármögnun bílaumboða og viðskiptavina, leigu, beinum bankaviðskiptum og tryggingastarfsemi. 

 Glinicke, starfsemi bílaumboða ökutækja undir ýmsum vöruheitum um allt Þýskaland, auk tengdri stoðþjónustu s.s. 

bílaleigu, viðbragðsþjónustu og leigu á flota ökutækja. 

 DML, starfsemi í tengslum við lausnir fyrir leigu á ökutækjum, einkum fyrir rafhjól, fyrir sjálfstætt starfandi 

einstaklinga, iðnaðarmenn og miðlungsstór fyrirtæki úr öllum atvinnugreinum. 

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 41, 

3.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.11009 – PON.BIKE/VWFS/GLINICKE/DML 

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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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2.2.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 9/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.11010 – INEOS/SINOPEC/ETHYLENE JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– INEOS AG („INEOS“, Sviss) 

– China Petroleum og Chemical Corporation („SINOPEC“, Kína), fyrirtæki í ríkiseigu 

– INEOS Sinopec Tianjin Petrochemicals Limited („Ethylene JV“, Kína), nýstofnað sameiginlegt félag, sem lýtur 

yfirráðum INEOS og Sinopec. 

INEOS og Sinopec öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Ethylene JV (hinu sameiginlega félagi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– INEOS er samsteypa í einkaeigu sem framleiðir úrval af efnum, þar á meðal unnin úr jarðolíu, sérhæfð efni og 

olíuvörur. 

– Sinopec er samstæða á sviði jarðolíu og jarðolíu- og gasefna með höfuðstöðvar í Peking. 

3. Starfsemi Ethylene JV (sameiginlega félagsins) mun felast í þróun, byggingu og starfrækslu etýlenverksmiðju og afleiddra 

afurða í Alþýðulýðveldinu Kína. 

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 41, 

3.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.11010 – INEOS/SINOPEC/ETHYLENE 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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 9/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.2.2023 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.11018 – COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA/STEELAG  

DEUTSCHLAND) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

‒ Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l. („CSI“, Ítalíu), sem lýtur yfirráðum Pittini fjölskyldunnar 

‒ STEELAG Deutschland GmbH („SDE“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Mr Günther Alphei 

CSI öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SDE í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2.  Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CSI starfar við framleiðslu á kolefnisstálvörum (allt frá rusli til framleiðslu á hrástáli) og við markaðssetningu á 

tilbúnum vörum og afleiddum vörum, sem einkum er ætlaðar fyrir byggingariðnaðinn (og, í minna mæli, fyrir 

vélbúnaðariðnað). 

– SDE starfar við framleiðslu á rafsoðnum netum (til steypustyrkingar) og kalddregnum vírvörum.  

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 41, 

3.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.11018 – COMPAGNIA SIDERURGICA ITALIANA/STEELAG DEUTSCHLAND 

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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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2.2.2023 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 9/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.11024 – GEODIS INTERNATIONAL/TRANS-O-FLEX EXPRESS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Geodis SA („Geodis“, Frakklandi), dótturfélag alfarið í eigu Société Nationale SNCF („SNCF“, Frakklandi), sem 

aftur er að fullu í eigu franska ríkisins 

 Trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA og Trans-o-flex Express Verwaltungs GmbH (einu nafni „Trans-o-flex“, 

Þýskalandi) 

Geodis nær fullum yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Trans-o-flex. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Geodis er hlutafélag með aðsetur í Frakklandi sem starfar sem evrópskur flutningsaðili með alþjóðlega starfsemi og 

býður upp á stjórnunarlausnir fyrir alla hluta flutningskeðjunnar.  

 Trans-o-flex annast innlenda og, í takmörkuðum mæli, alþjóðlega vöruferlis- og flutningsþjónustu auk þess að 

starfrækja flutningastjórnunarkerfi fyrir hraðsendingar á pökkum og vörubrettum í Þýskalandi og Austurríki með 

sérstaka áherslu á hitastýrðar sendingar. 

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 (1). 

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 40, 

2.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.11024 – GEODIS INTERNATIONAL/TRANS-O-FLEX EXPRESS 

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 C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.11034 – OMRON/KIRIN/KTS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. janúar 2023 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Omron Corporation („Omron“, Japan) 

 Kirin Brewery („Kirin“, Japan) 

 Kirin Techno-System Company („KTS“, Japan), sem lýtur sem stendur yfirráðum Kirin sér í lagi. 

Omron og Kirin ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir KTS, nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Omron er japanskur framleiðandi sem þróar og afhendir um allan heim vinnslubúnað, kerfi fyrir sjálfvirknivæðingu 

verksmiðja, rafeindaíhluti, miðasjálfsala og lækningatæki. 

 Kirin er japanskt drykkjarfyrirtæki sem framleiðir og selur áfengar drykkjarvörur. Það tilheyrir samstæðu sem starfar 

á sviði mat- og drykkjarvara, lyfja og heilbrigðisvísinda. 

Starfsemi KTS er sem hér segir: KTS er japanskur framleiðandi eftirlitsvéla sem bjóða upp á alhliða eftirlitskerfi við 

framleiðslu á flöskum, dósum og öðrum umbúðum í ýmsum atvinnugreinum, þar á meðal í matvæla-, drykkja- og 

lyfjaiðnaði.  

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 39, 

1.2.2023. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.11034 – OMRON/KIRIN/KTS 

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 og EES-viðbætir nr. 9, 22.2.2007, bls. 62 („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.10249 – DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT/GROUPE  

ECORE HOLDING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. desember 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 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 

32021M10249. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10713 – RWE/NEWCO EEMSHAVEN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32022M10713. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 og EES-viðbæti nr. 9, 22.2.2007, bls. 62. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10853 – ISG/EEP/BSG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 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 

32022M10853. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING/CENTRIC HEALTH  

PRIMARY CARE/CAREPATH CONNECT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32022M10905. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 og EES-viðbæti nr. 9, 22.2.2007, bls. 62. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10952 – NBIM/PSPIB/CAPITAL PARK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32022M10952. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. janúar 2023 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 

32023M10982. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 og EES-viðbæti nr. 9, 22.2.2007, bls. 62. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

SARTROUVILLE/SNC ALTACAR NANTES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. janúar 2023 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 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 

32023M10983. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10987 – BAIN CAPITAL/CAVERION) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. janúar 2023 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 

32023M10987. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 og EES-viðbæti nr. 9, 22.2.2007, bls. 62. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.11000 – KKR/SERENTICA MAURITIUS/SERENTICA  

RENEWABLES SINGAPORE JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. janúar 2023 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 

32023M11000. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 og EES-viðbæti nr. 9, 22.2.2007, bls. 62. 
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