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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8647 – Värde/Fraikin) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Värde Partners, Inc („Värde“, BNA). 

– Financière Truck Investissement („Fraikin“, Frakklandi). 

Värde nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Fraikin. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Värde: fjármögnunaráætlanir og áætlanir fyrir fjárfestingar á undirverði, með sérhæfingu í samstarfi við 

fjármálastofnanir í ýmsum lögsagnarumdæmum um heim allan. Veitir fjölbreyttu safni fjárfesta fjárfestingarþjónustu, 

m.a. stofnunum og styrktarsjóðum, lífeyriskerfum, tryggingarfyrirtækjum, öðrum stofnanafjárfestum og einkaaðilum. 

– Fraikin: móðurfélag Fraikin samstæðunnar, sem fæst við að veita viðskiptaaðilum skammtíma- og langtímaþjónustu 

við leigu á farþegabifreiðum og iðnaðarökutækjum. Fraikin veitir einnig þjónustu í tengslum við umsýslu bílaflota og 

leigu og þjálfun ökumanna. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 406, 

30.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8647 – Värde/Fraikin 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/78/01 

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


Nr. 78/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8654 – CK Hutchison/TMA Holding/TMA Logistics) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. (1) 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hutchison Ports Netherlands B.V. („HPN“, Hollandi). 

– TMA Holding B.V. („TMA Holding“, Hollandi).  

– TMA Logistics B.V. („TMA Logistics“, Hollandi).  

HPN og TMA ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu 

gerðar, yfir TMA Logistics, sem er sem stendur einungis undir yfirráðum TMA Holding.   

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HPN: dótturfyrirtæki Hutchison Port Holdings („HPH“) Limited og er í eigu CK Hutchison Holding Limited  sem 

starfrækir hafnir og gámaflutningastöðvar fyrir stór skipafélög sem reka stór gámaskip. Í Evrópu veitir HPH 

samstæðan losunarþjónustu í höfnum í Belgíu, Póllandi, Svíþjóð, Hollandi og Bretlandi. 

– TMA Holding: losunarþjónusta (einkum í gámastöð inni í landi, í Harlingen í Hollandi), flutningsmiðlunarþjónusta og 

vöruferlis- og aðfangakeðjustjórnunarþjónusta. 

– TMA Logistics: lausnir fyrir land- og sjóflutninga og flutninga í lofti, losunarþjónusta (gámar og búlkafarmur), 

sérstök farmmeðhöndlun, geymsla og tollafgreiðsla, m.a. losunarþjónusta fyrir gáma á gámastöðvum í Velsen og 

Amsterdam, losunarþjónusta fyrir vörur sem fara um borð og frá borði í Velsen (allar í Hollandi). 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.   

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 403, 

28.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8654 – CK Hutchison/TMA Holding/TMA Logistics 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/78/02 

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


30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8664 – WME IMG/Perform/PIMGSA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Perform Group Limited (Bretlandi), sem er undir yfirráðum Access Industries, Inc. group (Bandaríkjunum). 

– WME Entertainment Parent, LLC (Bandaríkjunum), sem er undir yfirráðum Silver Lake Group, LLC 

(Bandaríkjunum).  

– PIMGSA LLP (Bretlandi), sem er undir sameiginlegum yfirráðum Perform Group Limited og WME Entertainment 

Parent, LLC. 

Perform Group Limited og WME Entertainment Parent, LLC ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PIMGSA LLP (Bretlandi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Access Industries, Inc.: samstæða eignarhaldsfélaga sem eiga hagsmuni í ýmsum atvinnuvegum. 

– Perform Group Limited: eignarhaldsfélag með dótturfyrirtæki sem eiga hagsmuni, aðallega í stafrænu íþróttaefni og 

fjölmiðlum. 

– Silver Lake Group, LLC: fjárfestingasamstæða sem leggur áherslu á tækni- og fjölmiðlagreinar. 

– WME Entertainment Parent, LLC: fyrirtæki með starfsemi um heim allan í íþrótta-, skemmtana, fjölmiðla- og 

tískugreinum. 

– PIMGSA LLP: sameiginlegt fyrirtæki Perform og WME sem mun fást við markaðssetningu  réttinda í suður-

amerískum knattspyrnuíþróttum.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.   

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 406, 

30.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8664 – WME IMG/Perform/PIMGSA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/78/03 

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


Nr. 78/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8679 – Blackstone/Banco Popular real estate business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone Group L.P. (Blackstone, BNA). 

– Tiltekin lán og fasteignir Banco Popular Español S.A. (Spáni) og fasteignastýringarfyrirtæki þess, Aliseda Servicios 

de Gestión Inmobiliaria, S.L. (Spáni), hvorttveggja „andlag viðskiptanna“.  

Blackstone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring um allan heim. 

– Andlag viðskiptanna: fasteignaviðskiptastarfsemi Banco Popular á Spáni, sem felur í sér spænskt safn eigna sem 

hefur verið gengið að, lán tengd fasteignageiranum sem eru í vanskilum og aðrar eignir sem tengjast þessari starfsemi 

(m.a. skattinneignir) í eigu Banco Popular og dótturfyrirtækja þess, og tilteknar eignir og rekstur Aliseda, 

fasteignastýringarfyrirtæki Banco Popular, sem veitir fasteignageiranum þjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.   

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 401, 

25.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8679 – Blackstone/Banco Popular real estate business 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/78/04 

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


30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8680 – Bain Capital/Toshiba Memory Corporation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital (Bandaríkjunum). 

– Toshiba Memory Corporation („TMC“, Japan). 

Bain Capital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir TMC. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem starfar á sviði ýmissa atvinnuvega. 

– TMC: framleiðandi og birgðasali á heimsvísu á NAND minnislyklum og vörum og samrása (SSD) minnisvörum til 

nota í margvíslegu neytenda- og fyrirtækjasamhengi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 404, 

29.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8680 – Bain Capital/Toshiba Memory Corporation 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 78/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & CIE) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Rubis Terminal (Frakklandi), sem er hluti af Rubis Group. 

– Phillips 66 Central Europe Inc. (BNA), sem er hluti af Phillips 66 samstæðunni. 

– Zeller et Compagnie (Frakklandi). 

Rubis Terminal og Phillips 66 Central Europe Inc. ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. 

gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Zeller et Compagnie. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Rubis Terminal: geymsla á jarðolíuafurðum, íðefnum, landbúnaðarvörum og áburði í Evrópu. 

– Phillips 66 Central Europe Inc.: vinnsla, flutningur, geymsla og markaðssetning á gas- og jarðolíuvörum um heim 

allan. 

– Zeller et Compagnie: sala utan netkerfis á eldsneyti, jarðbiki og olíu og öðrum jarðolíuafurðum í Alsace og Grand Est 

héraðinu í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 401, 

25.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & CIE 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8699 – CEPSA/CEPSA Gas Comercializadora) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Compañía Española de Petróleos, S.A.U. („CEPSA“, Spáni), undir yfirráðum Mubadala Investment Company. 

– CEPSA Gas Comercializadora, S.A. („CEPSA Gas“, Spáni), sem stendur sameiginlega undir yfirráðum Compañía 

Española de Petróleos, S.A.U. og Total S.A. 

CEPSA nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CEPSA Gas. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CEPSA: starfsemi á sviði i) leitar og vinnslu á olíu, ii) olíuhreinsunar, iii) afgreiðslu á véla-, flugvéla- og 

skipaeldsneyti, iv) framleiðslu á jarðolíuafurðum, einnig v) aðrar vörur unnar úr olíu, og vi) smásala á gasi til 

viðskiptavina. 

– CEPSA Gas: starfsemi á sviði smásölu á jarðgasi til stórra iðnfyrirtækja og lítilla og meðalstórra fyrirtækja í Portúgal 

og á Spáni, og í minna mæli, afhending á jarðgasi, m.a. kaup og sala, á Spáni. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.   

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 403, 

28.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8699 – CEPSA/CEPSA Gas Comercializadora 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 78/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8703 – Porsche Digital/Axel Springer/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Porsche Digital GmbH („Porsche Digital“, Þýskalandi), að fullu í eigu Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 

(„Porsche“, Þýskalandi), sem bæði tilheyra Volkswagen Aktiengesellschaft Group („VW“, Þýskalandi). 

– Axel Springer Digital Ventures GmbH („ASDV“, Þýskalandi), alfarið í eigu Axel Springer SE („Axel Springer“, 

Þýskalandi). 

– Sameiginlegt félag („JV“) – nýstofnað fyrirtæki sem mun starfa við tilurð og fjármögnun sprotafyrirtækja og þróun 

sprotafyrirtækja með því að hraða frumstigsfjárfestingum. 

Þegar samruninn er orðinn munu Porsche (fyrir hönd Volkswagen Group) og Axel Springer geta farið saman með yfirráð 

yfir JV. Því teljast viðskiptin samruni í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Porsche Digital: fæst við fjárfestingar á stafrænu sviði og þjónar fyrirtækjasviði Porsche, auk miðstöðvar Porsche 

fyrir stafræna hæfni. Porsche er bílaframleiðandi sem sérhæfir sig í hönnun, framleiðslu og dreifingu á hágæða 

sportbílum, jepplingum og stallbökum. Starfsemi Volwswagen Group felst m.a. í hönnun, framleiðslu og dreifingu á 

farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum, vöruflutningabifreiðum, rútum og bifhjólum. 

– ASDV: starfar á sviði fjárfestinga í stafrænum geira og er helsta stafræna vogunareining Axel Springer. Axel Springer 

er samþætt margmiðlunarfyrirtæki með stafræna starfsemi á ýmsu sviði, auk þess að vera stærsti blaðaútgefandi í 

Evrópu. 

– Sameiginlegt félag („JV“): nýstofnað fyrirtæki sem mun starfa við tilurð og fjármögnun sprotafyrirtækja og þróun 

sprotafyrirtækja með því að hraða frumstigsfjárfestingum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 401, 

25.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8703 – Porsche Digital/Axel Springer/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8705 – BC Partners/CeramTec) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BC Partners Holdings Limited. 

– CeramTec Holding GmbH. 

BC Partners Holdings Limited ná yfirráðum að fullu, óbeint í gegnum sjóðinn BC European Capital X, í gegnum virkan 

félaga sinn BC European Capital Management X Limited, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

CeramTec Holding GmbH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BC Partners Holdings Limited: framtakssjóður.  

– CeramTec Holding GmbH: endanlegt móðurfélag CeramTec samstæðunnar sem fæst einkum við framleiðslu á 

þróuðum hágæða keramíkefnum og vörum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 409, 

1.12.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8705 – BC Partners/CeramTec 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 78/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8706 – CVC/Providence/Skybox) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg). 

– Providence Equity Partners L.L.C.  („Providence“, Bandaríkjunum). 

– Skybox Security, Inc. („Skybox“, Bandaríkjunum). 

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

yfir  Skybox. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: fjárfestingarráðgjöf við og/eða stýring fjárfestinga fyrir hönd tiltekinna fjárfestingarsjóða og vettvangs 

fjárfestinga. 

– Providence: fjárfestir í óskráðum eignum í fjölmiðla- og samskiptageiranum, um heim allan. 

– Skybox: stýring á öryggi og berstöðu, þ.e. mat, endurskoðun, yfirferð og úttekt á núverandi öryggi viðskiptavina og 

vernd og tæki til framfylgdar, auk miðlunar upplýsinga um áhættupunkta sem unnt er að gera ráðstafanir út frá. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 401, 

25.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8706 – CVC/Providence/Skybox 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8717 – Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

– IPM Energy Trading Limited („IPMETL“, Bretlandi), sem stýrt er af Engie og Mitsui Co., Ltd. 

– International Power Fuel Company Limited („IPFC“, Bretlandi), sem stýrt er af Engie og Mitsui Co., Ltd. 

Engie nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IPMETL og IPFC. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: alþjóðlegur aðili sem sinnir allri virðiskeðjunni á sviði gass, raforku og orkuþjónustu. 

– IPMETL: þjónusta í kringum kaup og sölu á heildsölumarkaði fyrir gas og raforku í Bretlandi. 

– IPFC: skipaflutningaþjónusta í tengslum við jarðolíu í Bretlandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 406, 

30.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8717 – Engie/IPM Energy Trading/International Power Fuel Company 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2017/EES/78/11 
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Nr. 78/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8729 – EQT Fund Management/G+E Getec Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. nóvember 2017 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EQT Fund Management S.à.r.l. („EQT“, Lúxemborg). 

– G+E Getec Holding GmbH sem samanstendur af: i) Getec Heat & Power AG, ii) Getec Wärme & Effizienz AG, iii) 

Getec Media AG, iv) Getec shared services GmbH, v) Getec Contracting GmbH (einu nafni „Getec eignirnar“, 

Þýskalandi). 

EQT nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir eignunum sem eru andlag 

viðskiptanna, Getec Targets. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EQT: fjárfestingarsjóður sem leitast við að fjárfesta í innviðum og eignum tengdum innviðum, svo og fyrirtækjum í 

Norður-Evrópu, á meginlandi Evrópu og í Norður-Ameríku. 

– Getec-eignirnar: fyrirtæki sem sérhæfa sig í gerð orkusamninga í Þýskalandi og Hollandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 403, 

28.11.2017). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8729 – EQT Fund Management/G+E Getec Holding  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8254 – HP/Printer business of Samsung Electronics) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. apríl 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 

32017M8254. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8472 – Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32017M8472. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/78/13 

2017/EES/78/14 
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Nr. 78/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8518 – MDP/HPS/Nevada/Towergate) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. nóvember 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 

32017M8518. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8588 – Continental Automotive/Alstom/Easymile) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. nóvember 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 

32017M8588. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/78/15 

2017/EES/78/16 
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30.11.2017 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/15 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8617 – Allianz/LV general insurance businesses) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. október 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 

32017M8617. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8637 – APG/Hines/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. nóvember 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 

32017M8637. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2017/EES/78/17 
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Nr. 78/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.11.2017 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8656 – Mitsui/Sime Darby/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. nóvember 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 

32017M8656. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8668 – DER Touristik/EXIM) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. nóvember 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 

32016M8668. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntri samfylkingu fyrirtækja 

(mál M.8683 – Apollo Capital Management/Intertoys Holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. nóvember 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 

32017M8683. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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