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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8468 – Norgesgruppen/Axfood/Eurocash) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaðan samruna þar sem Norgesgruppen ASA („Norgesgruppen“, Noregi) 

og Axfood AB („Axfood“, Svíþjóð) öðlast með hlutabréfakaupum sameiginleg yfirráð, í skilningi b-

liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í Eurocash Food AB („Eurocash“, Svíþjóð). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Norgesgruppen: matvælainnkaup, heildsölu- og smásöludreifing í Noregi. 

– Axfood: matvælainnkaup, heildsölu- og smásöludreifing í Svíþjóð. 

– Eurocash: smásöludreifing í 8 stórmarkaði sem staðsettir eru í Svíþjóð, skammt frá 

landamærunum við Noreg, sem einkum miðast við norska neytendur sem fara yfir landamærin 

til þess að kaupa daglegar neysluvörur á lægra verði en ella. 

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 232, 18.7.2017). 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.8468 – Norgesgruppen/Axfood/Eurocash, 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/44/01 

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


Nr. 44/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8543 – Ardian/APG/PGGM/LBC Tank Terminals) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 11. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Ardian (Frakklandi) og APG Infrastructure 

Pool 2011, sem stýrt er af APG Asset Management N.V. („APG“, Hollandi), og tvær einingar sem 

eru hluti af lífeyriseignastýringu PGGM N.V. („PGGM“, Hollandi), öðlast með hlutabréfakaupum í 

sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 3. mgr. 1. gr. samrunareglugerðarinnar, í  LBC Tank 

Terminals Group Holding Netherland Coöperatief („LBC Tank Terminals“, Belgíu).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian:  fjárfesting í fyrirtækjum sem stunda margvíslega starfsemi um heim allan. Dæmi um 

núverandi fjárfestingar eru fyrirtæki með starfsemi á sviði heilsugæslu, grunnvirkja, orku, 

neytendavöru og í nýjum tæknigeirum. 

– APG: þjónusta á borð við fyrirtækjaráðgjöf, eignastýringu, umsýslu vegna greiðslu og 

samskipta í tengslum við lífeyri og þjónusta við vinnuveitendur. Starfsemin fer fram fyrir hönd 

almennra lífeyriskerfa og vinnuveitenda á sviði menntunar, hjá hinu opinbera, byggingar-

starfsemi, þvotta- og gluggaþvottafyrirtækja, húsnæðisfélaga og orku- og veitufyrirtækja, auk 

félagslegra eða verndaðra atvinnuúrræða. 

– PGGM: þjónusta á sviði stjórnunar lífeyrissjóða, eignastýring, stoðþjónusta við stjórnendur og 

stefnumörkunarráðgjöf fyrir lífeyrissjóði, vinnuveitendur sem tengjast þeim og starfsmenn 

þeirra. 

– LBC Tank Terminals: rekstraraðili geymslutanka fyrir fljótandi farm í lausu máli á miðvinnslu-

stigi og úrvinnslustigi; íðefni, olíur og hreinsaðar jarðolíuafurðir. Fyrirtækið á og rekur sem 

stendur net fyrirtækja um heim allan sem samanlagt hafa geymslugetu upp á 2 milljónir m³. 

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. 

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 232, 18.7.2017). 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.8543 – Ardian/APG/PGGM/LBC Tank Terminals, 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/44/02 

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


20.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 44/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8551 – Advent International/Færch Plast Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Advent International (Bandaríkjunum) öðlast 

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

Færch Plast Group A/S (Danmörku).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent International: framtaksfjárfestingar. 

– Færch Plast Group A/S: framleiðsla á plastbökkum fyrir matvælapakkningar. 

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 233, 19.7.2017). Þær má senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með 

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

M.8551 – Advent International/Færch Plast 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/44/03 

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


Nr. 44/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M. 8553 – Banco Santander/Banco Popular Group) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 14. júlí 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. samrunareglu-

gerðarinnar, í Banco Popular Español S.A. („BPE“, Spáni).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Santander: stundar bankastarfsemi, fjárstýringu og veitir vátryggingarþjónustu og er móðurfélag 

alþjóðlegrar samstæðu banka og fjármálafyrirtækja, sem einkum starfa á Spáni, í öðrum 

Evrópulöndum, m.a. Portúgal og Bretlandi, Suður-Ameríku og Bandaríkjunum.  

– BPE: móðurfélag BPE samstæðunnar sem samanstendur af eftirtöldum fjármálaeiningum: 

Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank og Banco BPE Portugal. BPE á einnig hlut í 

Targobank og WiZink. BPE veitir bankaþjónustu, auk vátryggingarþjónustu, bæði á Spáni og í 

Portúgal. BPE er skráð í kauphöllum Madrid, Barcelona, Bilbao og Valencia. 

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 234, 20.7.2017). 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.8553 – Banco Santander/Banco Popular 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“). 

2017/EES/44/04 

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


20.7.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 44/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8558 – DB/PSPIB/TIAA/Vantage) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Digital Bridge Holdings, LLC („DB“, 

Bandaríkjunum), Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada) og Teachers Insurance 

and Annuity Association of America („TIAA, Bandaríkjunum“), öðlast með því að skiptast á 

hlutabréfum í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

Vantage Data Centers Holding Company („Vantage, Bandaríkjunum“). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DB: eignarhald í fyrirtækjum á sviði fjarskiptagrunnvirkja.  

– PSPIB: lífeyrissjóður sem stýrir lífeyriskerfi opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, 

konunglegu kanadísku riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, 

alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum 

með föstum vöxtum, svo og fjárfestingum í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, 

náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– TIAA: selur fjárfestingavörur og -þjónustu til þeirra sem starfa innan háskóla-, rannsóknar-, 

læknavísinda- og menningargeirans í Bandaríkjunum. 

– Vantage: á og rekur fimm útleigðar gagnastöðvar á tveimur háskólasvæðum í i) Santa Clara, 

Kaliforníu og ii) í Quincy, Washington, Bandaríkjunum, með um það bil 56 MW getu. 

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 230, 15.7.2017). 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.8558 – PSPIB/TIAA/Vantage, 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/44/05 

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


Nr. 44/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8560 – HAPM/Magna/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 10. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaða samfylkingu þar sem Hubei Aviation Precision Machinery 

Technology Co., Ltd. („HAPM“, Kína) sem endanlega lýtur yfirráðum Aviation Industry Corpora-

tion of China, Beijing („AVIC“, Kína), og Magna International Inc. („Magna“, Kanada), öðlast í 

sameiningu yfirráð, í skilningi 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, með hlutabréfakaupum í 

nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag („JV“), Hubei HAPM MAGNA Seating Systems Co., 

Ltd., (Kína).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HAPM: aðdrættir á tæknibúnaði fyrir sæti og íhlutum fyrir grindur. 

– Magna: aðdrættir á breiðu úrvali íhluta fyrir ökutæki, m.a. yfirbyggingu bíla, undirvögnum, ytra 

borði, sætum, aflrás, hjálparkerfi fyrir ökumenn, sjónkerfi, lokunarkerfi og þakkerfi, auk 

allsherjar hönnunar ökutækja og framleiðslusamninga. 

– JV: verður með starfsemi í framleiðslu og sölu á íhlutum fyrir sæti í fólksbíla og létt 

atvinnuökutæki (sætisgrindur og tæknibúnað fyrir sæti) á kínverskum markaði. Hið sameinaða 

fyrirtæki verður einungis með starfsemi í Kína en kann að færa hana út til annarra Asíuríkja í 

framtíðinni. Aðilarnir sjá ekki fram á útrás hins sameiginlega félags á EES-svæðinu. 

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 230, 15.7.2017). 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.8560 – HAPM/Magna/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/44/06 

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

(mál M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. júlí 2017 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1), þar sem Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada), Alberta 

Investment Management Corporation („AIMCo“, Kanada), Borealis European Holdings („Borealis“, 

Hollandi), og Kuwait Investment Authority („KIA“, Kúveit), öðlast með breytingu á hluthafa-

samkomulagi varðandi LCY hvert um sig í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, í flugvelli í Lundúnaborg („LCY“, Bretlandi). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  OTPP: greiðsla lífeyrisbóta og fjárfesting eigna lífeyrissjóða fyrir hönd u.þ.b. 318.000 starfandi 

kennara og kennara sem eru komnir á eftirlaun í Ontario-sýslu í Kanada. 

– AIMCo: stýring fagfjárfestinga. 

– Borealis: stýring stoðkerfis fyrir Ontario Municipal Employees Retirement System Ad-

ministration Corporation (OMERS) og í eigu OMERS, sem stýrir fjölbreytilegu alþjóðlegu 

eignasafni hlutabréfa og skuldabréfa auk fjárfestinga í fasteignum, grunnvirkjum og fjár-

festingum í óskráðum eignum fyrir yfir 470.000 félaga og lífeyrisþega fyrir hönd u.þ.b. 1.000 

vinnuveitenda í Ontario-sýslu, Kanada. 

– KIA: alþjóðlegur fjárfestir með fjárfestingar á öllum helstu landsvæðum og í helstu eigna-

flokkum, m.a. í hlutafé, gerningum sem bera fasta vexti, ríkisbréfum, óskráðum eignum og 

fasteignum. 

– LCY: flugvöllur í Lundúnaborg. 

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 234, 20.7.2017). 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 

mál M.8575 – OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY, 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/44/07 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8341 – Lone Star Fund/Xella International) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32017M8341. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8484 – Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. júlí 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 

32017M8484. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/44/08 

2017/EES/44/09 

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

(mál M.8487 – Lone Star/Nani Holdings/Novo Banco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 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 

32017M8487. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8495 – Cummins/Eaton Corporation/Eaton JV business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júlí 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 

32017M8495. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/44/10 

2017/EES/44/11 

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

(mál M.8508 – Engie/CDC/SolaireCorsica 1-2-3) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júlí 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 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 

32017M8508. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8526 – CPPIB/BTPS/Milton Park) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 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 

32017M8526. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/44/12 

2017/EES/44/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8532 – Blackstone Group/Sponda) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. júlí 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 

32017M8532. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8535 – Itochu/Toppan printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 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 

32017M8535. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/44/14 

2017/EES/44/15 

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. 44/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8550 – USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júlí 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 

32017M8550. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/44/16 

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

tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og afreiknivexti fyrir 28  

aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. ágúst 2017 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004 frá 21. apríl 

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

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

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

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

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

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

30. janúar 2008 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er mælt fyrir um að sé ekki kveðið á um 

annað í sérstakri ákvörðun skuli endurkröfuvextir einnig ákveðnir með því að bæta 100 grunnpunktum við 

grunnvextina. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 154, 17.5.2017, bls. 27 og EES-viðbæti nr. 32, 24.5.2017, bls. 15. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 0,76 -0,07 0,45 -0,07 0,16 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 0,76 -0,08 0,45 -0,08 0,16 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 0,76 -0,10 0,45 -0,10 0,12 -0,10 -0,10 

1.8.2017 – -0,13 -0,13 0,76 -0,13 0,45 -0,13 0,12 -0,13 -0,13 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,05 0,75 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,05 0,53 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 0,83 0,44 -0,08 -0,08 -0,08 -0,08 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,44 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 0,70 0,37 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

1.8.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 0,59 0,30 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

 

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

1.1.2017 28.2.2017 -0,07 -0,07 -0,07 1,83 -0,07 1,10 -0,36 -0,07 -0,07 0,78 

1.3.2017 31.3.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.4.2017 30.4.2017 -0,08 -0,08 -0,08 1,83 -0,08 1,10 -0,36 -0,08 -0,08 0,78 

1.5.2017 31.5.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.6.2017 31.7.2017 -0,10 -0,10 -0,10 1,83 -0,10 1,10 -0,36 -0,10 -0,10 0,78 

1.8.2017 – -0,13 -0,13 -0,13 1,83 -0,13 1,10 -0,36 -0,13 -0,13 0,78 

 

2017/EES/44/17 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2017:154:TOC
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Alghero – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Alghero – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Cagliari – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Cagliari – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Olbia – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Olbia – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Nýr gildistökudagur almannaþjónustukvaða 9. nóvember 2017 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða almannaþjónustukvaðirnar með því að senda á 

eftirfarandi póstfang 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145, 9.5.2017, bls. 4. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Directorate-General for Airports and Air 

Transport 

Sími: +39 0641583681/3683 

Netfang: segreteria_dgata@pec.mit.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and 

Territorial Continuity 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasporti@regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

2017/EES/44/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
segreteria_dgata@pec.mit.gov.it
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Alghero – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Nýr samningstími Fjögurra ára tímabil sem hefst 9. nóvember 2017 

Frestur til að skila tilboðum 9. júlí 2017 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, með 

því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145, 9.5.2017. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Alghero – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Nýr samningstími Fjögurra ára tímabil sem hefst 9. nóvember 2017 

Frestur til að skila tilboðum 9. júlí 2017 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, með 

því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145, 9.5.2017. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Cagliari – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Nýr samningstími Fjögurra ára tímabil sem hefst 9. nóvember 2017 

Frestur til að skila tilboðum 9. júlí 2017 

2017/EES/44/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it


Nr. 44/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.7.2017 

 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, með 

því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145, 9.5.2017. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Cagliari – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Nýr samningstími Fjögurra ára tímabil sem hefst 9. nóvember 2017 

Frestur til að skila tilboðum 9. júlí 2017 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, með 

því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145, 9.5.2017. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Olbia – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Nýr samningstími Fjögurra ára tímabil sem hefst 9. nóvember 2017 

Frestur til að skila tilboðum 9. júlí 2017 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, með 

því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145, 9.5.2017. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
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 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleið Olbia – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Nýr samningstími Fjögurra ára tímabil sem hefst 9. nóvember 2017 

Frestur til að skila tilboðum 9. júlí 2017 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar, með 

því að hafa samband við: 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 145. 9.5.2017. 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Service for Maritime and Air Transport and Territorial 

Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALIA 

Sími +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Vefsetur: http://www.regione.sardegna.it 

Netfang: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

 trasporti@regione.sardegna.it 

 trasp.osp@regione.sardegna.it 

 

 

trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2017:145:TOC
trasporti@pec.regione.sardegna.it
trasporti@regione.sardegna.it
trasp.osp@regione.sardegna.it
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