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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 13/2012/REG

EFTA-ríki Noregur

Hérað Sveitarfélagið Meløy
(Norðurlandsfylki)

Stofnun sem veitir aðstoð Sveitarfélagið Meløy Stjórn endurskipulagningar

Póstfang: 

Vefsetur: 

NO-8150 Ørnes, Norge

www.Meloy.kommune.no

Fyrirsögn 
aðstoðarráðstöfunar

Fjárhagsstuðningur vegna endurskipulagningar á iðnframleiðslu í sveitarfélaginu 
Meløy

Innlend lagaákvæði 
(tilvísun til opinberrar 
útgáfu lagaákvæðanna)

Samþykktir Stórþingsins, St.prp. 111 S (2011–2012)

Ákvörðun fylkisráðsins, mál – 166/12

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.meloy.kommune.no/Demokrati/Omstilling-i-Meloy/

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi Já

Gildistími Aðstoðarkerfi 1.8.2012 – 31.12.2017

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem eiga rétt á 
aðstoð

Já

Takmarkað við tilteknar greinar – 
Tilgreina skal nánar í samræmi við 
NACE 2. endursk.

Nei

Tegund viðtakanda Lítil og meðalstór fyrirtæki Já

Stórfyrirtæki Já

Fjárveiting
Heildarfjárveiting til sex 
ára:
100 milljónir NOK

Fyrirhuguð árleg heildarfjárveiting til 
kerfisins

Árleg fjárveiting 2012–2013: 
21,5 milljónir NOK
Árleg fjárveiting 2014: 21 milljón NOK
Árleg fjárveiting 2015–2017: 
12 milljónir NOK

Aðstoðarform 
(5. gr.)

Styrkur X

Lán X

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA

  2013/EES/10/01

www.Meloy.kommune.no
http://www.meloy.kommune.no/Demokrati/Omstilling-i-Meloy/
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II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall 
í % eða 
hámarksaðstoðarfjárhæð 
í EUR

Lítil og meðalstór fyrirtæki
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð til 
byggðafjárfestinga og til 
eflingar atvinnu

Aðstoðarkerfi Lítil fyrirtæki 35%
Meðalstór fyrirtæki 25%
Stórfyrirtæki 15%

Aðstoð við nýstofnuð lítil 
fyrirtæki
(14. gr.)

25% styrkhæfs kostnaðar 
fyrstu 3 árin og 15% 
næstu 2 ár. 
Heildarfjárhæð aðstoðar 
fyrir öll fimm árin er 
þó 1 milljón EUR og 
árlegar greiðslur nema að 
hámarki 330 000 EUR  

á ekki við

Aðstoð við nýstofnuð lítil 
fyrirtæki kvenna 
(16. gr.)

15%
Heildarfjárhæð aðstoðar 
fyrir öll fimm árin er 
þó 1 milljón EUR og 
árlegar greiðslur nema að 
hámarki 330 000 EUR 

Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki 
og þátttöku lítilla og 
meðalstórra fyrirtækja í 
kaupstefnum (26. og 27. 
gr.)

Aðstoð vegna kaupa 
á ráðgjöf fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki (26. 
gr.)

50%

Aðstoð vegna þátttöku 
lítilla og meðalstórra 
fyrirtækja í kaupstefnum 
(27. gr.)

50%

Aðstoð til rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Iðnrannsóknir 
(stafl. b) í 2. mgr. 31. gr.)

Stórfyrirtæki 50%, 
65% ef um samstarf 
er að ræða eða ef 
niðurstöðum er deilt með 
öðrum (viðbótaraðstoð 
sem nemur 15 
prósentustigum).

Lítil fyrirtæki: 70%
Meðalstór fyrirtæki: 
60%   80% og 75% ef um 
samstarf er að ræða eða ef 
niðurstöðum er deilt með 
öðrum (viðbótaraðstoð sem 
nemur 15 prósentustigum), 
hámarksaðstoðarhlutfall: 
80%. 

Þróunarstarf
(stafl. c) í 2. mgr. 31. gr.)

Stórfyrirtæki 25%, 
40% ef umsamstarf 
er að ræða eða ef 
niðurstöðum deilt með 
öðrum. (viðbótaraðstoð 
sem nemur 15 
prósentustigum).

Lítil fyrirtæki: 45%
Meðalstór fyrirtæki: 35% 
60% og 50% ef um 
samstarf er að ræða eða ef 
niðurstöðum er deilt með 
öðrum (viðbótaraðstoð sem 
nemur 15 prósentustigum).

Aðstoð vegna tæknilegra 
hagkvæmniathugana 
(32. gr.)

Stórfyrirtæki: 40% þegar 
um ræðir athuganir 
til undirbúnings 
iðnrannsóknum og 
65% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
þróunarstarfi. 

Lítil og meðalstór 
fyrirtæki: Í litlum og 
meðalstórum fyrirtækjum 
50% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
iðnrannsóknum og 
75% þegar um ræðir 
athuganir til undirbúnings 
þróunarstarfi.

Aðstoð við lítil og 
meðalstór fyrirtæki vegna 
kostnaðar sem tengist 
hugverkarétti á sviði 
iðnaðar (33. gr.)

Sama og í stafl. b) og c) í 
2. mgr. 31. gr.
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Aðstoð við ung 
sprotafyrirtæki (35. gr.)

1,25 milljónir EUR 

Aðstoð til kaupa á 
ráðgjafarþjónustu og 
stoðþjónustu á sviði 
nýsköpunar
(36. gr.)

200 000 EUR

Aðstoð til að gera kleift 
að fá sérfræðimenntað 
starfsfólk að láni (37. gr.)

50% í 3 ár að hámarki.

Fræðslustarf 
(38.–39. gr.)

Sértæk fræðsla (1. mgr. 
38. gr.)

25%

Viðbótaraðstoð sem 
nemur 10 prósentustigum 
ef fræðsla er fyrir fatlaða 
starfsmenn eða þá sem 
standa höllum fæti.

Lítil fyrirtæki: 
viðbótaraðstoð sem 
nemur 20 prósentustigum. 
meðalstór fyrirtæki: 
viðbótaraðstoð sem nemur 
10 prósentustigum.

Almennt fræðslustarf: 
(2. mgr. 38. gr.)

60%

Viðbótaraðstoð sem 
nemur 10 prósentustigum 
ef fræðsla er fyrir fatlaða 
starfsmenn eða þá sem 
standa höllum fæti.

Lítil fyrirtæki: 
viðbótaraðstoð sem 
nemur 20 prósentustigum, 
meðalstór fyrirtæki: 
viðbótaraðstoð sem nemur 
10 prósentustigum.
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Upplýsingar frá EFTA-ríkjunum um ríkisaðstoð sem veitt hefur verið í samræmi 
við gerðina sem um getur í lið 1j í XV. viðauka við EES-samninginn (reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 800/2008 þar sem tilgreindir eru tilteknir 
flokkar aðstoðar sem samrýmast sameiginlega markaðnum til beitingar 87. og 88. gr. 

sáttmálans (reglugerð um almenna hópundanþágu))

I. HLUTI

Tilvísunarnúmer aðstoðar GBER 14/2012 R&D

EFTA-ríki Noregur

Stofnun sem veitir aðstoð Heiti Norges forskningsråd (Rannsóknaráð Noregs)

Póstfang 

Vefsetur

Postboks 2700 St. Hanshaugen NO-0131 Oslo, Norge

http://www.forskningsradet.no

Fyrirsögn 
aðstoðarráðstöfunar

FORNY2020

Innlend lagaákvæði 
(tilvísun til opinberrar 
útgáfu lagaákvæðanna)

Hvítbók ríkisstjórnarinnar um rannsóknir: „Vilji til rannsókna“. 
Fjárhagsáætlunarskjöl frá viðskipta- og iðnaðarráðuneytinu. Leiðbeiningar frá 
Norges forskningsråd (Rannsóknaráði Noregs).

Vefslóð að heildartexta 
aðstoðarákvæðanna

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FORNY2020/1253977989673/p11841503
64108?progId=1253968959600&visAktive=false

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi X

Gildistími Aðstoðarkerfi 1.1.2012 til 31.12.2020

Hlutgengar atvinnugreinar Allar atvinnugreinar sem 
eiga rétt á aðstoð

X

Fjárveiting Fyrirhuguð árleg 
heildarfjárveiting til 
kerfisins

20 milljónir NOK

Aðstoðarform 
(5. gr.)

Styrkur X

II. HLUTI

Almenn markmið 
(upptalning)

Markmið (upptalning) Hámarksaðstoðarhlutfall 
í % eða 
hámarksaðstoðarfjárhæð 
í NOK

Lítil og meðalstór 
fyrirtæki 
–viðbótaraðstoð í %

Aðstoð til rannsókna, 
þróunar og nýsköpunar 
(30.–37. gr.)

Aðstoð við ung 
sprotafyrirtæki (35. gr.)

7,5 milljónir NOK 
(1 milljón EUR)

  2013/EES/10/02

http://www.forskningsradet.no
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FORNY2020/1253977989673/p1184150364108?progId=1253968959600&visAktive=false
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Almennir frídagar á árinu 2013 í EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES og í  
EES-stofnunum

Ísland Liechtenstein Noregur Eftirlitsstofnun EFTA
EFTA-

dómstóllinn

1. janúar X X X X

2. janúar X X X

6. janúar X

2. febrúar X

11. febrúar X

12. febrúar X

19. mars X

28. mars X X X

29. mars X X X X X

31. mars X X X X X

1. apríl X X X X X

25. apríl X

1. maí X X X X X

9. maí X X X X X

10. maí X X

17. maí X

20. maí X X X X X

30. maí X

17. júní X

24. júní X

5. ágúst X

15. ágúst X X

2. september X

8. september X

1. nóvember X X X

8. desember X

24. desember X

25. desember X X X X X

26. desember X X X X X

27. desember X

30. desember X

31. desember X X

  2013/EES/10/03
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

ESB-STOFNANIR
FRAmKVæmdASTjóRNIN

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6739 – Allianz/VW Financial Services/GU)

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Allianz SE og hið þýska 
Volkswagen Financial Services AG, sem tilheyrir þýsku samsteypunni Volkswagen AG, öðlast með 
hlutafjárkaupum í nýstofnuðu, sameiginlegu fyrirtæki í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 
1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í þýska fyrirtækinu Volkswagen Autoversicherung AG.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Allianz SE: vátryggingar og eignastýring, svo og þjónusta í tengslum við eignastýringu

– Volkswagen Financial Services AG: ábyrgðartrygging bifreiða og útvegar vátryggingar og 
tengda þjónustu

– Volkswagen Autoversicherung AG: ábyrgðartrygging bifreiða og útvegar vátryggingar og 
tengda þjónustu

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð. ESB (C 37, 9. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6739 – Allianz/VW Financial Services/GU, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/04

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6801 – Rosneft/TNK-BP)

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem rússneska fyrirtækið OJSC Oil Company 
Rosneft („Rosneft“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 
3. gr. samrunareglugerðar EB, í fyrirtækinu TNK-BP Limited („TNK-BP“) frá Bresku Jómfrúaeyjum.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Rosneft: leit að og framleiðsla hráolíu og jarðgass, svo og framleiðsla og sala hreinsaðra vara

– TNK-BP: leit að og framleiðsla hráolíu og jarðgass, svo og framleiðsla og sala hreinsaðra vara

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð. ESB (C 37, 9. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6801 – Rosneft/TNK-BP, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/05

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6807 – mercuria Energy Asset management/Sinomart KTS 
development/Vesta Terminals)

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem kýpverska fyrirtækið Mercuria Energy Group 
Limited („Mercuria“) og hið kínverska China Petrochemical Corporation („Sinopec“) öðlast með 
hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í 
hollenska fyrirtækinu Vesta Terminal B.V. („Vesta“). Vesta er sem stendur dótturfyrirtæki í einkaeigu 
Mercuria.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Mercuria: eignarhaldsfélag alþjóðlegrar samsteypu sem starfar á mörgum sviðum orkumarkaða 
um heim allan. Kjarnastarfsemi Mercuria er á sviði viðskipta með orkuvörur, m.a. hráolíu 
og hreinsaðar jarðolíuafurðir, jarðgas (m.a. fljótandi jarðgas), orku, kol, lífdísil, jurtaolíu og 
kolefnislosun

– Sinopec: kínverskt ríkisfyrirtæki sem stundar aðallega leit, þróun og framleiðslu á olíu og gasi 
heima fyrir (þ.e. í Kína), hreinsun hráolíu innanlands, markaðssetningu og dreifingu hreinsaðra 
olíuafurða í Kína, innlenda framleiðslu og sölu á jarðolíuafurðum og olíu, og veitir þjónustu í 
tengslum við jarðolíu innanlands

– Vesta: starfsemi í tengslum við geymslu jarðolíuafurða og lífdísils í birgðastöðvum í þremur 
höfnum í Evrópu, þ.e. Antwerpen (Belgíu), Flushing (Vlissingen, Hollandi) og Muuga 
(Eistlandi)

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð. ESB (C 37, 9. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 
43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með 
tilvísuninni COMP/M.6807 – Mercuria Energy Asset Management/Sinomart KTS Development/
Vesta Terminals, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/06
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6809 – daimler/mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/
mercedes-Benz Financial Services Austria/mercedes-Benz Hungária)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem þýska fyrirtækið Daimler AG („Daimler“) 
öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar 
EB, í austurrísku fyrirtækjunum Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H. („MBÖ“) 
og Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH („MBFSA“) og ungverska fyrirtækinu 
Mercedes-Benz Hungária Kft („MBHu“). MBÖ, MBFSA og MBHu lúta sem stendur sameiginlegum 
yfirráðum Daimler og Pappas-samsteypunnar.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Daimler: starfsemi um heim allan á sviði i) framleiðslu og sölu á lúxusbílum og 
atvinnuökutækjum, ii) fjármálaþjónustu í tengslum við vélknúin ökutæki, þ.m.t. fjármögnun, 
rekstrarleiga, vátryggingar og umsýsla bílaflota og iii) einkabankaþjónustu 

– MBÖ: heildsöludreifing á farþegabifreiðum og atvinnuökutækjum og dreifing á varahlutum í 
Austurríki

– MBFSA: fjármálaþjónusta í tengslum við vélknúin ökutæki í Austurríki

– MBHu: heildsöludreifing á farþegabifreiðum og varahlutum í Ungverjalandi

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð. ESB (C 42, 14. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 
43 01), með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með 
tilvísuninni COMP/M.6809 – Daimler/Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft/Mercedes-
Benz Financial Services Austria/Mercedes-Benz Hungária, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/07

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6811 – Innovation Network Corporation of japan/Renesas Electronics 
Corporation)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem japanska fyrirtækið Innovation Network 
Corporation of Japan („INCJ“) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi stafliðar 
b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í japanska fyrirtækinu Renesas Electronics Corporation 
(„Renesas“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– INCJ: veitir fyrirtækjum stoðþjónustu á sviði fjármála, tækni og stjórnunar

– Renesas: framleiðsla og hönnun hálfleiðaravara og -lausna

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 41, 13. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6811 – Innovation Network Corporation of Japan/Renesas Electronics Corporation, á 
eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/08

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6824 – Aloco/Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity Fund 
IV/LR Global Holding)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem breska fyrirtækið Bregal Fund III LP („Bregal 
Fund III“) og fyrirtækið Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP („Quadriga Capital Fund 
IV“) frá Jersey öðlast með hlutafjárkaupum, fyrir milligöngu nýstofnaðs fyrirtækis um fjárfestingar 
(Aloco Beteiligungsgesellschaft mbH, „Aloco GmbH“), í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) 
í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í þýska fyrirtækinu LR Global Holding GmbH („LR“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Bregal Fund III: óskráð fyrirtæki

– Quadriga Capital Fund IV: óskráð fyrirtæki

– LR: dreifing fæðubótarefna, snyrtivara, skartgripa og aukahluta fyrir milligöngu 
markaðssetningar á mörgum stigum

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi 
birtist í Stjtíð. ESB (C 37, 9. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6824 – Aloco/Bregal Fund III/Quadriga Capital Private Equity Fund IV/LR Global 
Holding, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/09

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6833 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið The Goldman Sachs 
Group, Inc. („Goldman Sachs“) og TPG LundyCo, L.P. („TPG Lundy“) frá Cayman-eyjum, sem 
lýtur endanlegum yfirráðum bandarísku samsteypunnar TPG Group, öðlast með hlutafjárkaupum 
í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í breska 
fyrirtækinu Britannia Living Group Limited („Britannia“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Goldman Sachs: veitir fjármálaþjónustu sem alþjóðlegur fjárfestingarbanki og umsýsluaðili 
með verðbréfum og fjárfestingum

– TPG Group: fjárfestingarfyrirtæki í einkaeigu sem starfar á alþjóðavísu og hefur umsýslu með 
fjölda sjóða sem fjárfesta í margvíslegum félögum með yfirtöku og endurskipulagningu

– Britannia: dreifing á eldunartækjum, eldhúsháfum og aukahlutum í tengslum við matseld, svo 
og sala á varahlutum í tækin og viðgerðar- og viðhaldsþjónusta vegna þeirra

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 41, 13. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6833 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Britannia Living Group Limited, á eftirfarandi 
póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/10

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6838 – Goldman Sachs/TPG Lundy/mavisbank Limited)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið The Goldman Sachs 
Group, Inc. („Goldman Sachs“) og TPG LundyCo, L.P. („TPG Lundy“) frá Cayman-eyjum, sem 
lýtur endanlegum yfirráðum bandarísku samsteypunnar TPG Group, öðlast með kaupum á hlutafé, 
sem var í eigu breska fyrirtækisins Lloyds Banking Group, í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar 
b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í breska fyrirtækinu Mavisbank Limited („Mavisbank“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Goldman Sachs: veitir fjármálaþjónustu sem alþjóðlegur fjárfestingarbanki og umsýsluaðili 
með verðbréfum og fjárfestingum

– TPG Group: fjárfestingarfyrirtæki í einkaeigu sem starfar á alþjóðavísu og hefur umsýslu með 
fjölda sjóða sem fjárfesta í margvíslegum félögum með yfirtöku og endurskipulagningu

– Mavisbank: samevrópskt fyrirtæki sem hefur umsýslu með prentþjónustu, m.a. lausnir fyrir 
örugg fjarskipti, umbúðir, ljósprentun og markaðssetningarlausnir

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 41, 13. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6838 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Mavisbank Limited, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/11

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6840 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Romanes media Group)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem bandaríska fyrirtækið The Goldman Sachs 
Group, Inc. („Goldman Sachs“) og TPG LundyCo, L.P. („TPG Lundy“) frá Cayman-eyjum, sem 
lýtur endanlegum yfirráðum bandarísku samsteypunnar TPG Group, öðlast með kaupum á hlutfé, 
sem var í eigu breska fyrirtækisins Lloyds Banking Group, í sameiningu yfirráð, í skilningi stafliðar 
b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í breska fyrirtækinu Romanes Media Group („Romanes 
Media“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Goldman Sachs: veitir fjármálaþjónustu sem alþjóðlegur fjárfestingarbanki og umsýsluaðili 
með verðbréfum og fjárfestingum

– TPG Group: fjárfestingarfyrirtæki í einkaeigu sem starfar á alþjóðavísu og hefur umsýslu með 
fjölda sjóða sem fjárfesta í margvíslegum félögum með yfirtöku og endurskipulagningu

– Romanes Media: útgefandi staðar- og héraðsdagblaða í Bretlandi

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 41, 13. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6840 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Romanes Media Group, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/12

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6853 – Flextronics International/Tilteknar eignir motorola mobility)

1. Framkvæmdastjórninni barst 5. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækið Flextronics Sales & Marketing (A-P) 
Ltd., sem tilheyrir singapúrska fyrirtækinu Flextronics International Ltd. A, öðlast með eignakaupum 
af fyrirtækinu Motorola Mobility LLC, sem tilheyrir bandaríska fyrirtækinu Google, yfirráð, í 
skilningi stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í tilteknum framleiðslueiningum í Kína 
og Brasilíu sem framleiða farbúnað og spjaldtölvur.

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– Flextronics International Ltd. A: veitir þjónustu til fyrirtækja um heim allan í tengslum 
við framleiðslu uppruna rafeindabúnaðar. Veitir alhliða, lóðrétt samhæfða þjónustu á sviði 
aðfangakeðju um heim allan og hannar, smíðar og sendir fullbúna vöru í umbúðum til 
framleiðenda upprunabúnaðar

– Framleiðslueiningar Motorola Mobility LLC í Kína og Brasilíu: framleiða farbúnað og 
spjaldtölvur. Aðeins Motorola Mobility LLC nýtir einingar þessar sem stendur

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 41, 13. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6853 – Flextronics International/Certain Assets belonging to Motorola Mobility, á 
eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels
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(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
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Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja

(mál COmP/m.6861 – B & C Industrieholding/AmAG Austria metall)

mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. febrúar 2013 tilkynning samkvæmt 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem austurríska fyrirtækið B&C Industrieholding 
GmbH („BCIH“) öðlast með hlutafjárkaupum og síðan yfirtökutilboði að fullu yfirráð, í skilningi 
stafliðar b) í 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðar EB, í austurríska fyrirtækinu AMAG Austria Metall 
AG („AMAG“).

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:

– BCIH: eignarhaldsfélag sem hefur umsýslu með hlutabréfum í framleiðslufyrirtækjum. Félagið 
er í einkaeigu og lýtur yfirráðum B & C Privatstiftung, austurrísks sjóðs í einkaeigu. Með 
ráðandi hlut í BCIH fara Lenzing AG og Semperit AG Holding. Fyrir viðskiptin átti BCIH 
þegar 29,99% hlut í AMAG

– AMAG: framleiðir hráál og hálfkláraðar álvörur fyrir margs konar úrvinnslufyrirtæki sem 
stunda viðskipti um heim allan. Starfsemi félagsins skiptist í þrjár deildir: málmdeild, 
steypudeild og völsunardeild

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 
geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðar EB. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. Hafa 
ber í huga að þetta mál kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um 
í tilkynningu framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna 
samfylkinga samkvæmt samrunareglugerð EB (2).

4. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa 
fram að færa um hina fyrirhuguðu samfylkingu.

 Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 
í Stjtíð. ESB (C 39, 12. febrúar 2013). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), 
með rafpósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti, með tilvísuninni 
COMP/M.6861 – B & C Industrieholding/AMAG Austria Metall, á eftirfarandi póstfang:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
J-70
B-1049 Brussels

  2013/EES/10/14

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerð EB“).
(2) Stjtíð. ESB C 56, 5.3.2005, bls. 32 („tilkynning um einfaldaða málsmeðferð“).
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