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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing frá stjórnvöldum í Noregi 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir 

veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu – Úthlutun leyfa á 

fyrirframskilgreindum svæðum árið 2017 

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu í samræmi við 

ákvæði a-liðar 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði 

fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni.  

Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum og einkahlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki 

sem á aðild að samningnum um Evrópskt efnahagssvæði (EES-samningnum) og einstaklingum sem hafa 

lögheimili í ríki sem á aðild að EES-samningnum.  

Fyrirtæki, sem eru ekki þegar handhafar leyfa til vinnslu á norska landgrunninu, kunna að fá vinnsluleyfi 

ef þau fullnægja fyrirfram öllum kröfum fyrir því að fá leyfi til vinnslu á norska landgrunninu.  

Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti 

fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem senda sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi sem 

sendir sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér rétt til að 

setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna, m.a. að víkja umsækjendum úr 

umsóknarhópi og bæta við sjálfstæðum umsækjendum, og skipa slíkum hópum rekstraraðila.  

Þegar úthlutað er sameiginlegu vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning 

um olíuvinnslu, meðal annars rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnslu-leyfi er skipt eftir 

jarðlögum er viðkomandi leyfishöfum einnig skylt að gera með sér sér-stakan rekstrarsamning sem segi til 

um samskipti þeirra að því er þetta atriði varðar.  

Við undirritun þessara samninga verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal eignarhlutur hvers 

þeirra um sig jafnan vera sama hlutfall og hlutur þeirra í vinnsluleyfinu.  

Leyfisgögnin verða fyrst og fremst byggð á samsvarandi gögnum frá úthlutun á þegar afmörkuðum 

svæðum 2016. Stefnt er að því að kynna atvinnugreininni helstu breytingar á reglunum áður en 

umsóknarfrestur rennur út.  

Viðmið sem ráða úthlutun vinnsluleyfa 

Svo stuðla megi að góðri auðlindanýtingu og skjótri og skilvirkri olíuleit og olíuvinnslu á norska 

landgrunninu, meðal annars með tilliti til samsetningar leyfishópa, verða eftirtalin viðmið lögð til 

grundvallar við úthlutun aðildar að vinnsluleyfum og við skipun rekstraraðila:  

a) Þekking umsækjanda á jarðfræði landsvæðisins sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast bera sig 

að til að stuðla að árangursríkri olíuleit.  

b) Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði og hvernig þessi sérþekking getur stuðlað að 

hagkvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir.  

c) Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða reynsla af samsvarandi starfsemi annars 

staðar.  

d) Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á 

landsvæðinu sem um ræðir.   

2017/EES/35/01 
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e) Ef umsækjandi er eða hefur verið aðili að vinnsluleyfi, er ráðuneytinu heimilt að taka tillit til hvers 

kyns óskilvirkni eða skorts á ábyrgðarskyldu sem umsækjandi hefur sýnt af sér sem leyfishafi.  

f) Svo unnt sé að veita sameiginlegum fyrirtækjum vinnsluleyfi er meginreglan sú að a.m.k. einn 

leyfishafa hafi borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafi reynslu af samsvarandi 

starfsemi utan norska landgrunnsins.  

g) Svo unnt sé að veita tveimur eða fleiri leyfishöfum vinnsluleyfi sameiginlega er meginreglan sú að 

einn þeirra að minnsta kosti hafi reynslu af því tagi sem lýst er í f-lið. 

h) Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu í Barentshafi, verður að hafa borað að 

minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska 

landgrunnsins.  

i) Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu á miklu dýpi, og að minnsta kosti einn 

annar leyfishafi verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska land-grunninu eða hafa 

samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að 

minnsta kosti verður að hafa borað á miklu dýpi sem rekstraraðili.  

j) Rekstraraðili, sem er skipaður í tengslum við leyfi til vinnslu, þar sem könnunarborun fer fram undir 

miklum þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi verður að 

hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu eða hafa samsvarandi reynslu af starfsemi 

utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að minnsta kosti verður að hafa borað eina 

holu undir miklum þrýstingi og/eða við háan hita.  

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar 

Tekið verður við umsóknum um aðild að vinnsluleyfum fyrir leitarsvæði á afmarkaða svæðinu sem ekki 

hefur verið úthlutað áður, eins og sjá má á kortum sem Olíustofnunin hefur birt. Einnig er unnt að sækja 

um spildu á afmarkaða svæðinu sem fyrri leyfishafar hafa skilað eftir að auglýsingin var birt í samræmi 

við uppfærð kort á gagnvirkri Factmaps-síðu norsku Olíustofnunarinnar sem er að finna á vefsetri hennar.  

Sérhvert framleiðsluleyfi getur tekið til eins eða fleiri leitarsvæða eða hluta af leitarsvæði eða -svæðum. 

Umsækjendur eru beðnir um að afmarka umsóknardrögin við svæði sem þeir hafa gert leitarkort af. 

Texta auglýsingarinnar í heild, ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum, er að finna á vefsíðu 

Olíustofnunar www.npd.no/apa2017. 

Umsóknir um leyfi til olíuvinnslu skulu póstlagðar með eftirfarandi áritun:  

Olje- og energidepartementet  

Postboks 8148 Dep.  

N-0033 OSLO  

NORGE  

Tvö eintök skulu póstlögð með eftirfarandi áritun: 

Oljedirektoratet  

Postboks 600  

4003 Stavanger  

NORGE 

Umsóknarfrestur: 1. september 2017 kl. 12 á hádegi.  

Fyrirhugað er að leyfum til olíuvinnslu á fyrirframskilgreindum svæðum  á norska landgrunninu árið 2017 

verði úthlutað á fyrsta ársfjórðungi 2018. 

www.npd.no/apa2017
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

ÚRSKURÐUR DÓMSTÓLSINS 

frá 15. nóvember 2016 

í máli E-7/16 

Míla ehf. gegn Eftirlitsstofnun EFTA  

(Krafa um frávísun – Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hætta formlegri rannsókn) 

Hinn 15. nóvember 2016 úrskurðaði dómstóllinn í máli E-7/16, Míla ehf. gegn Eftirlitsstofnun EFTA – 

KRAFA skv. 2. mgr. 36. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls 

þess efnis að dómstóllinn ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 061/16/COL frá 16. mars 2016 um 

að hætta formlegri rannsókn á ætlaðri ríkisaðstoð með leigu á ljósleiðara sem áður var starfræktur fyrir 

hönd NATO. Dóminn skipuðu dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) 

og Páll Hreinsson, og hljóða dómsorð sem hér segir: 

1. Kröfunni er vísað frá þar sem hún er ekki tæk til efnislegrar meðferðar. 

2. Sóknaraðila er gert að greiða málskostnað. 

2017/EES/35/02 
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DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

frá 16. nóvember 2016 

í máli E-4/16 

Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu Noregi 

(Dómi dómstólsins ekki hlítt sem staðfestir brot á skyldum – 33. gr. samnings um stofnun eftirlitsstofnunar 

og dómstóls – Nauðsynlegar ráðstafanir til þess að hlíta dómi dómstólsins) 

Hinn 16. nóvember 2016 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-4/16, Eftirlitsstofnun EFTA gegn 

Konungsríkinu Noregi – KRAFA þess efnis að dómstóllinn lýsi yfir að Konungsríkið Noregur hafi 

vanefnt skuldbindingar sínar skv. 33. gr. samnings um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls með því að 

láta hjá líða að gera ráðstafanir innan tilskilins tíma sem nauðsynlegar eru til þess að hlíta dómi 

dómstólsins frá 2. desember 2013, í máli E-13/13, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Noregi. Dóminn skipuðu 

dómararnir Carl Baudenbacher, forseti, Per Christiansen og Páll Hreinsson (framsögumaður), og hljóða 

dómsorð sem hér segir: 

Dómstóllinn kveður hér með upp eftirfarandi dóm:  

1. Dómstóllinn lýsir yfir að Konungsríkið Noregur hafi vanefnt skuldbindingar sínar skv. 33. gr. 

samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls með því að láta hjá líða að 

gera innan tilskilins tímafrests ráðstafanirnar sem nauðsynlegar eru til þess að hlíta dómi dómstólsins 

frá 2. desember 2013 í máli E-13/13, Eftirlitsstofnun EFTA gegn Konungsríkinu Noregi. 

2. Konungsríkinu Noregi er gert að greiða málskostnað.  

2017/EES/35/03 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8222 – Knorr-Bremse/Haldex) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Knorr-Bremse AG („Knorr-Bremse“, 

Þýskalandi) öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í Haldex Aktiebolag (publ) („Haldex“, Svíþjóð). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er lýst hér á eftir: 

– Knorr-Bremse: þróun, framleiðsla og dreifing búnaðar og kerfa fyrir lestarvagna og 

atvinnuökutæki. Meðal vara Knorr-Bremse fyrir atvinnuökutæki eru m.a. loftkældar 

diskabremsur og rafhreyfar, rafmagnsbremsukerfi, læsivarðir hemlar, ventlar, hjálparkerfi fyrir 

ökumenn og loftræstikerfi. 

– Haldex: þróun og framleiðsla á íhlutum í bremsur og loftfjöðrunarkerfi í atvinnuökutæki og 

tengivagna. Reksturinn hverfist aðallega um grunnþætti fyrir bremsuvörur á borð við slakastilli, 

loftkældar diskabremsur og rafhreyfa, rafmagnsbremsukerfi, ventla og íhluti í loftræstikerfi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 187, 13.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8222 – Knorr-Bremse/Haldex, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2017/EES/35/04 

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

(mál M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 1. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Wärtsilä Technology Oy Ab, sem lýtur 

yfirráðum Wärtsilä Corporation („Wärtsilä“, Finnlandi), og CSSC Electronics Technology Co., Ltd., 

sem lýtur yfirráðum China State Shipbuilding Corporation („CSSC“, Kína), öðlast með 

hlutabréfakaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu fyrirtæki, CSSC Wärtsilä Electrical & Automation 

(Shanghai) Co., Ltd. („JV“, Kína) sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Wärtsilä: heildarlíftímaorkulausnir fyrir skipasmíðaiðnað og orkumarkað. 

– CSSC: skipasmíðar og framleiðsla á búnaði sem tengist skipum, auk starfsemi sem ekki tengist 

skipum á borð við geimtækni, byggingarstarfsemi, orkuframleiðslu og efni unnin úr jarðolíu. 

– JV: aðdrættir rafbúnaðar skipa og sjálfvirkjunar- og leiðsögukerfa í Kína. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 188, 14.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8439 – Wärtsilä/CSSC/JV, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/35/05 
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15.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8440 – DuPont/FMC (Health and Nutrition business)) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1), og í kjölfar vísunar skv. 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar, þar sem fyrirtækið E.I. du 

Pont de Nemours and Company („DuPont“, Bandaríkjunum), öðlast í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, að fullu yfirráð yfir heilsu- og næringarstarfsemi („H&N“) FMC 

Corporation („FMC“, Bandaríkjunum), sem meðal annars varðar aukefni í mat og drykk sem breyta 

áferð og hjálparefni fyrir lyf (að undanskilinni þeirri starfsemi FMC sem varðar Omega-3).  

Hin fyrirhugaða samfylking er hluti af samningi um kaup og sölu eigna sem DuPont og FMC gerðu 

31. mars 2017, þar sem kveðið er á um kaup FMC á tilteknum þáttum í starfsemi DuPont, í samræmi 

við skuldbindingar um fjárlosun sem DuPont og Dow Chemical Company („Dow)“ gengust undir í 

tengslum við málsmeðferð við eftirlit með samfylkingum fyrirtækja vegna fyrirhugaðs samruna Dow 

og DuPont (mál M.7932). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DuPont: efnafyrirtæki með fjölþætta starfsemi og eru höfuðstöðvar þess í Bandaríkjunum. 

Fyrirtækið er móðufélag DuPont samstæðunnar sem annast rannsóknir, þróun, framleiðslu og 

sölu á margvíslegum efnavörum, fjölliðum, efnaafurðum til nota í landbúnaði, fræjum, 

fæðuefnum og öðrum efnum. Næringar- og heilsustarfsemi DuPont framleiðir og annast 

aðdrætti á vörum sem sérstaklega eru hannaðar til þess að bæta öryggi, næringargildi, áferð og 

endingartíma matar- og drykkjarvara, lyfjavara og fæðubótarefna. 

– Dow: efnafyrirtæki með fjölþætta starfsemi og eru höfuðstöðvar þess í Bandaríkjunum. 

Fyrirtækið er móðurfélag Dow samstæðunnar, sem er með virka starfsemi á sviði plastefna og 

íðefna, landbúnaðarvísinda og vetniskolefna og orkuvara og þjónustu. Starfsemi Dow á sviði 

næringar og heilsu er takmarkaðri. 

– FMC: sérnotaíðefnafyrirtæki sem starfar á heimsvísu með áherslu á landbúnaðar-, iðnaðar- og 

neytendamarkað og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum. Rekstrinum er skipt í þrjár einingar: 

i) landbúnaðarlausnir, ii) heilsu- og næringu og iii) litíum. Heilsu- og næringarstarfsemi FMC 

hefur einkum beinst að þremur vörutegundum – næringarefnum, hjálparefnum fyrir heilsuvörur 

og hagnýtum heilsuefnum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun. 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 189, 15.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eða í pósti með tilvísuninni 

M.8440 – DuPont/FMC (Health and Nutrition business) og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2017/EES/35/06 
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Nr. 35/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem BNP Paribas Personal Finance S.A. („BNPP 

PF“, Frakklandi), dótturfélag alfarið í eigu BNP Paribas S.A., öðlast með kaupum á eignum, að fullu 

yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Commerz Finanz GmbH („CFG“, 

Þýskalandi), sem lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum BNPP PF og Commerzbank AG 

(„Commerzbank“, Þýskalandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CFG: banki sem veitir neytendalán, einkum til einstaklinga í Þýskalandi, og er eins og sakir 

standa í sameiginlegri eigu BNPP PF og Commerzbank. Fyrirhugað er að félaginu verði skipt á 

milli BNPP PF og Commerzbank með því að búa til tvær sjálfstæðar viðskiptaeiningar, eða 

annars vegar smásölufjármögnun og hins vegar aðra bankastarfsemi. Sú eining sem annast 

smásölufjármögnun verður áfram hjá CFG (þar sem BNPP PF er eini hluthafinn) og mun annast 

alla starfsemi sem varðar dreifingu á vörum CFG beint til viðskiptavina eða í gegnum 

afgreiðslustað smásala (utan og innan netkerfis). 

– BNPP PF: fyrirtæki í fjármálaþjónustu sem einkum fæst við neytendalánastarfsemi og er alfarið 

í eigu BNP Paribas S.A. BNP Paribas S.A. er bankasamstæða sem starfar um heim allan á sviði 

allrar helstu bankastarfsemi: viðskiptabankastarfsemi, eignastýringar og þjónustu, auk 

fyrirtækja- og fjárfestingabankastarfsemi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 189, 15.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8467 – BNP Paribas/Commerz Finanz, og eftirfarandi 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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15.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8482 – ABB/B&R) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem ABB Ltd., sem er  móðurfélag samstæðunnar 

ABB (Sviss), öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H. 

(Austurríki).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ABB Ltd.: fyrirtækinu er skipt í fjórar deildir: vörur sem tengjast rafvæðingu, þjarkatækni og 

hreyfing, sjálfvirkni í iðnaði og rafveitur, sem veita fyrirtækjum um heim allan á sviði 

veitukerfa, iðnaðar og flutninga og grunnvirkja þjónustu. 

– Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H.: lausnir fyrir sjálfvirknivæðingu 

véla og verksmiðja, með sérstakri áherslu á vörur sem varða hreyfistjórnun. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 187, 13.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8482 – ABB/B&R, og eftirfarandi póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 35/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8483 – Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) þar sem sjóðir undir stjórn Bain Capital Investors L.L.C. („Bain Capital“, 

Bandaríkjunum) og sjóðir sem stýrt er af Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership 

Incorporated, í gegnum virkan félaga, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited 

(„Cinven“, Bretlandi), öðlast með hlutabréfakaupum að fullu sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft („Stada“, 

Þýskalandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingar í framtakssjóðum sem eiga hluti í margvíslegum atvinnuvegum, m.a. 

upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavörum, fjarskiptum, fjármálastarfsemi og 

iðnaði/framleiðslu. 

– Cinven: framtakssjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í sex lykilgeirum: þjónustu við 

atvinnugreinar, fjármálaþjónustu, heilsugæslu, iðnaði og tækni, fjölmiðlum og fjarskiptum. 

– Stada: þróun, framleiðsla, skráning, sala, verslun, dreifing og kynning á lífvísindavörum, s.s. 

lyfjum (einkum með virkum efnum sem ekki eru háð einkaleyfi), fæðubótarefnum, snyrtivörum 

og úrvali af öðrum heilbrigðisvörum.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 189, 15.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8483 – Bain Capital/Cinven/Stada Arzneimittel, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/35/09 
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15.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Hitachi Automotive Systems Ltd („HIAMS“, 

Japan) og Honda Motor Co., Ltd. („Honda“, Japan) öðlast með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu 

fyrirtæki, sem er sameiginlegt félag („JV“), í sameiningu yfirráð, í skilningi 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HIAMS: starfsemi sem felst í framleiðslu og sölu á vörum og tækni fyrir bíla. 

– Honda: framleiðsla og dreifing á bílum, bifhjólum og orkuvörum. 

– Sameiginlegt félag (JV): framleiðsla og sala á rafmagnshreyflum í Japan, Kína og Bandaríkjum 

Ameríku. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 187, 13.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8485 – Hitachi Group/Honda/JV, og eftirfarandi póstáritun:  

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 35/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem EDF Energy Services Limited („EDFES“, 

Frakklandi) öðlast með hlutabréfakaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í ESSCI Limited („ESSCI“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EDFES: lýtur endanlega yfirráðum EDF Group og var stofnað til þess að veita orkuþjónustu í 

Bretlandi. 

– ESSCI: veitir stýrða tækniþjónustu í Bretlandi og á Írlandi í gegnum dótturfyrirtæki sitt Imtech, 

einkum á sviði vélsmíði, rafvirkjunar, stjórnunar tækniaðstöðu og samþættingu iðnaðarkerfa.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 189, 15.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8504 – EDF Energy Services/ESSCI, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/35/11 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


15.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/13 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8507 – GENUI/Summit/Sycamore/Market Logic Software) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 7. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem fyrirtækin Genui GmbH („GENUI“, 

Þýskalandi), Summit Partners L.P. („Summit“, Bandaríkjunum) og Sycamore GmbH („Sycamore“, 

Þýskalandi) öðlast með hlutafjárkaupum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 3. mgr. 1. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í fyrirtækinu Market Logic Software AG („Market Logic Software“, 

Þýskalandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GENUI: fjárfestingarfélag sem fjárfestir í hlutum í meðalstórum fyrirtækjum í þýskumælandi 

löndum. 

– Summit: alþjóðlegt fyrirtæki sem fjárfestir í fyrirtækjum, með áherslu á fyrirtæki í tækni, 

heilsugæslu og lífvísindum, vörur og þjónustu sem ýta undir vöxt og vaxtarfjármögnun, 

endurfjármögnun og yfirtökur stjórnenda. 

– Sycamore: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum. 

– Market Logic Software: hugbúnaðarfyrirtæki sem þróar og dreifir markaðsupplýsingakerfum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 188, 14.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8507 – GENUI/Summit/Sycamore/Market Logic Software, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/35/12 
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Nr. 35/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8510 – Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 2. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) þar sem einstaklingarnir Clemens Tönnies og frændi hans Röbert Tönnies öðlast í 

sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,  í Zur Mühlen ApS & 

Co KG („Zur Mühlen Group“, Þýskalandi) og Zur Mühlen Holding III GmbH (áður starfrækt sem 

Asset Verwaltungs GmbH), Heinrich Nölke GmbH & Co KG, Döllinghareico GmbH & Co KG, og  

Emslandhaus Fleischwaren GmbH (einu nafni „Asset Group“, Þýskalandi). Clemens og Robert 

Tönnies fara þegar í sameiningu með yfirráð í Tönnies Holding GmbH & Co. KG, Tönnies Holding-

Unternehmensbeteiligung GmbH, Weidemark Fleischwaren Beteiligungsgesellschaft mbH, Tönnies 

Grundbesitz GmbH & Co. KG, og  Tönnies Russland Agrar GmbH, auk dótturfyrirtækja þeirra (einu 

nafni „Tönnies Group“, Þýskalandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

a. Clemens og Robert Tönnies stýra í sameiningu Tönnies Group sem fæst við slátrun svína og 

nautgripa (auk skurðar og úrbeiningar á kjötinu), sölu á fersku kjöti, kjötvinnslu og nýtingu 

sláturúrgangs, auk tengdrar vöruferlisþjónustu. Tönnies Group starfrækir sláturhús í Þýskalandi, 

Danmörku og Póllandi. Þótt slátrunin, sem er aðfangahlið starfseminnar, sé kjarni rekstursins er 

Tönnies einnig með kjötvinnslu í Þýskalandi, Bretlandi, Danmörku, Frakklandi og Póllandi.  

b. Clemens Tönnies stýrir einn sem stendur Zur Mühlen Group, sem er með starfsemi á sviði 

unninna kjötvara og annast rekstur kjötvinnslu í Þýskalandi og Póllandi. Varan sem seld er 

samanstendur að miklu leyti af unnum kjötvörum, einkum úr svínakjöti, en líka vörum unnum 

úr nauta- og kjúklingakjöti. 

c. Clemens Tönnies stýrir einnig einn, eða að hluta til með syni sínum Maximilian, Tönnies Asset 

Group, sem einnig er með starfsemi á sviði unninna kjötvara. Starfrækja þeir kjötvinnslu í 

Þýskalandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 186, 10.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8510 – Robert Tönnies/Clemens Tönnies/Zur Mühlen Group and Asset Group, og eftirfarandi 

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. 

2017/EES/35/13 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


15.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/15 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8515 – CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Canada Pension Plan Investment Board 

(„CPPIB“, Kanada) og Baring Private Equity Asia („BPEA“, Singapúr) öðlast með 

hlutabréfakaupum í sameiningu að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í Nord Anglia Education, Inc. („Nord Anglia“, Hong Kong).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPPIB: stýring fjárfestinga á viðskiptaforsendum í fasteignum, skráðum og óskráðum eignum, 

innviðum og gerningum sem bera fasta vexti. 

– BPEA: sjálfstætt eignastýringafyrirtæki sem leggur áherslu fjárfestingar í óhefðbundnum 

eignum á sviði fasteigna, í óskráðum eignum og vaxtarfjármagni. 

– Nord Anglia: rekstur einkaskóla í Kína, Evrópu, Miðausturlöndum, Bandaríkjunum og 

Suðaustur-Asíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 188, 14.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8515 – CPPIB/BPEA/Nord Anglia Education, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/35/14 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


Nr. 35/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.6.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8519 – Santander/SAM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 6. júní 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Banco Santander, S.A. („Santander“, Spáni) 

öðlast með hlutabréfakaupum, að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í SAM Investment Holdings Limited („SAM“, Bretlandi).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Santander: viðskiptabankastarfsemi, fjárstýring og vátryggingarþjónusta á Spáni, í Bretlandi, 

öðrum Evrópulöndum og Norður- og Suður-Ameríku.  

– SAM: sameiginlegt fyrirtæki Warburg Pincus, General Atlantic, og Santander með 

eignastýringu á Spáni, í Bretlandi, Þýskalandi, Lúxemborg og Norður- og Suður-Ameríku. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt hefur verið, 

geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. 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 reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni 

athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist 

í Stjtíð. ESB (C 188, 14.6.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni 

M.8519 – Santander/SAM, og eftirfarandi 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. 

2017/EES/35/15 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


15.6.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/17 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8190 – Weichai/Kion) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. febrúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8190. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8223 – Micro Focus / HPE Software Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8223. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/35/16 

2017/EES/35/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 35/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 15.6.2017 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8301 – GE/ATI/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. júní 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8301. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8315 – Siemens/Mentor Graphics) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. febrúar 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8315. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/35/18 

2017/EES/35/19 

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

(mál M.8404 – Volkswagen Financial Services/Logpay Financial Services/Logpay Transport 

Services) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8404. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8426 – Linde/PJSC Power Machines/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. maí 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindri tilkynntri 

samfylkingu og lýsa hana samrýmanlega 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 

32017M8426. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 5. apríl 2017 þar sem lýst er yfir að  

samfylking fyrirtækja samræmist innri markaðnum og framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.7962 – ChemChina/Syngenta) 

Hinn 5. apríl 2017 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 2. mgr. 8. gr. 

þeirrar reglugerðar. Heildartexti ákvörðunarinnar á ensku en án trúnaðarupplýsinga er birtur á vef 

aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.  

 

  

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