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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Viðmiðunarfjárhæðir sem um getur í tilskipun 2014/23/ESB, 2014/24/ESB,  

2014/25/ESB og 2009/81/EB, í gjaldmiðlum EFTA-ríkjanna 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

EUR 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

NOK 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

CHF 

Viðmiðunarfjárhæðir í 

ISK 

144 000 1 335 475 156 807 18 734 400 

221 000 2 049 583 240 656 28 752 100 

443 000 4 108 441 482 400 57 634 300 

750 000 6 955 600 816 705 97 575 000 

1 000 000 9 274 133 1 088 940 130 100 000 

5 548 000 51 452 889 6 041 439 721 794 800 

 

2018/EES/26/01 
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 29. janúar 2018 

Málsnúmer 81396 

Ákvörðun nr. 013/18/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Hérað Sveitarfélagið Tromsø 

Heiti  Templarheimen II – aðstoð vegna byggingar og 

starfrækslu íþróttamannvirkisins Templarheimen 

Lagastoð Ákvörðun sveitarfélags í máli 235/16 

Tegund aðstoðar Fjárfesting og rekstraraðstoð  

Markmið Íþróttir, tómstundastarf og menntun 

Aðstoðarform Óafturkræfir styrkir 

Fjárveiting 179 milljónir NOK  

Atvinnugreinar Almenningsböð 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 

Tromsø 

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

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

2018/EES/26/02 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8552 – Axalta Coating Systems/IVA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Axalta Coating Systems Ltd. („Axalta“, Bandaríkjunum). 

– Essex Group Holding Europe S.à.r.l. („IVA Europe“) og IVA Electrical Insulation Materials (Changzhou) Co., Ltd. 

(„IVA China“), einu nafni „IVA“. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Axalta: fyrirtæki sem starfar um allan heim á sviði húðunar og fæst einnig við framleiðslu á þráðlakki. 

– IVA: starfar við framleiðslu og sölu á þráðlakki. 

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 141, 

23.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8552 – Axalta Coating Systems/IVA 

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“). 

2018/EES/26/03 

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

(mál M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Archer Daniels Midland Europe B.V. („ADM“, Hollandi), undir yfirráðum samstæðu fyrirtækja Archer Daniels 

Midland (Bandaríkjunum). 

– Cargill International Luxembourg 2 SARL („Cargill“, Lúxemborg), undir yfirráðum samstæðu fyrirtækja Cargill 

Incorporated (Bandaríkjunum). 

– National Vegetable Oils Co. („NVOC“, Egyptalandi), sem er sem stendur alfarið undir yfirráðum Cargill. 

ADM og Cargill ná í sameiningu fullum yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir NVOC. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ADM: vinnsla á olíufræjum, maís, sykri, hveiti og öðrum landbúnaðarvörum og framleiðsla á jurtaolíu og -fitu, 

jurtapróteini, mjöli, maís, sætuefnum, hveiti, lífdísil, etanól og öðrum virðisaukandi fæðu- og fóðurefnum. ADM 

starfar um allan heim. 

– Cargill: alþjóðleg framleiðsla og markaðssetning á matvælum, og landbúnaðar- og áhættustýringarvörum og þjónustu. 

Meðal verkefna rekstrareininga Cargill eru sala á korni og hrávöru, vinnsla á olíufræi og korni og fínmölun, 

hveitimjöl, kjötvinnsla og fjármálaþjónusta. 

– NVOC: aðstaða fyrir pressun sojabauna sem framleiðir og selur hráolíu úr sojabaunum, sojabaunamjöl og soja-

baunahýði á egypskum markaði.  

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 143, 

24.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt 

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. 

2018/EES/26/04 

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

(mál M.8872 – Advent International/Laird) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum). 

– Laird PLC („Laird“, Bretlandi). 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: fjárfestir sem starfar um heim allan og leggur áherslu á fjárfestingar í óskráðum eignum þar sem fimm helstu 

atvinnuvegirnir eru viðskipti og fjármálaþjónusta, heilsugæsla, iðnaður, smásala, neytendur og afþreying og tækni, 

fjölmiðlun og fjarskipti. Meðal fyrirtækja í eignasafni Advent eru Idemia, fyrirtæki sem starfar um allan heim og 

þróar, framleiðir og markaðssetur öryggistæknivörur og þjónustu fyrir fjarskipta-, greiðslumiðlunar- og 

auðkennismarkað. 

– Laird: fyrirtæki sem starfar um allan heim og útvegar kerfi, íhluti og lausnir sem bjóða upp á tengingar fyrir 

þráðlausan búnað sem sinnir ómissandi þjónustu og loftnetakerfi og verndar rafeindabúnað fyrir rafsegulfræðilegum 

truflunum og hita. 

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 146, 

26.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8872 – Advent International/Laird 

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. 

2018/EES/26/05 

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

(mál M.8873 – Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Carlyle Group („Carlyle“, Bandaríkjunum). 

– TA Associates, L.P. („TA Associates“, BNA). 

– DiscoverOrg Holdings, LLC („DiscoverOrg“, BNA), undir yfirráðum TA Associates. 

Carlyle og TA Associates ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunar-

eglugerðarinnar, yfir DiscoverOrg. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: fyrirtæki sem annast eignastýringu víða um heim og stýrir sjóðum sem fjárfesta innan mismunandi 

fjárfestingarflokka: i) fjármunaeignir í óskráðum fyrirtækjum ii) rauneignir iii) alheimsmarkaðsáætlanir og iv) lausnir. 

– TA Associates: fjárfestingar í óskráðum eignum í gegnum ýmsa sjóði sem annast valda atvinnuvegi, m.a. þjónustu við 

atvinnurekstur, neytendamarkað, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu og tækni. 

– DiscoverOrg: seljandi sölubúnaðar og búnaðar fyrir upplýsingar um hegðun markaða, sem og þjónustu við fyrirtæki. 

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 144, 

25.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8873 – Carlyle/TA Associates/DiscoverOrg 

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. 

2018/EES/26/06 

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

(mál M.8885 – Carlyle/Accolade Wines Holdings Australia/ 

Accolade Wines Holdings Europe) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Carlyle Asia Partners IV, L.P., sem er hluti af Carlyle Group. 

– Accolade Wines Holdings Australia Pty Ltd., sem er undir yfirráðum Champ III Management Pty Ltd. 

– Accolade Wines Holdings Europe Limited, sem er undir yfirráðum CHAMP III Management Pty Ltd. 

Carlyle Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar yfir Accolade Wines 

Holdings Australia Pty Ltd. og Accolade Wines Holdings Europe Limited (einu nafni – Accolade Group). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle Group: eignastýring um heim allan á sérhæfðum eignum. 

– Accolade: framleiðsla, markaðssetning og sala, einkum á heildsölustigi, á víni og vínafurðum. 

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 143, 

24.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8885 – Carlyle/Accolade Wines Holdings Australia/Accolade Wines Holdings Europe 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8886 – Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. apríl 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Luggs S.à r.l. (Lúxemborg), sem er hluti af Avenue Capital Group (BNA) („Avenue Capital“). 

– Pemberton EMMDF I (A) Holdings S.à r.l. og Pemberton Debt Holdings 1 (A) S.à r.l. (Lúxemborg), sem er hluti af 

Pemberton Group (Lúxemborg) („Pemberton“).  

– Permira Credit Solutions II Restructuring SCSp (Lúxemborg), sem er hluti af Permira Group (Bretlandi) („Permira“). 

– DHI Company og dótturfyrirtæki þess (Frakklandi) („Delsey“). 

Avenue Capital, Pemberton og Permira ná að fullu sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Delsey. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og skuldabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Avenue Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á gjaldfallnar skuldir og aðrar fjárfestingar þar sem 

aðstæður eru sérstakar. 

– Pemberton: eignastýringarfyrirtæki með áherslu á einkaskuldir og beinar lánveitingar. 

– Permira: fyrirtæki sem leggur áherslu á óskráðar eignir og veitir ýmsum fjárfestingasjóðum þjónustu á sviði 

fjárfestingaumsýslu. Permira stýrir ýmsum fjárfestingarfélögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan 

margvíslegrar lögsögu. Helstu fyrirtækin eru Allegro og Schustermann & Borenstein, sem bæði starfrækja 

smásöluverslun á netinu. Permira annast einnig skuldastýringarstarfsemi og sér þriðju aðilum sem stunda rekstur fyrir 

lánsfjárlausnum. 

– Delsey: virk starfsemi við sölu á ferðatöskum undir tilteknum vörumerkjum og tengdum ferðafylgihlutum. 

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 144, 

25.4.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8886 – Avenue Capital/Pemberton/Permira/Delsey 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8330 – Maersk Line/HSDG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. apríl 2017 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32017M8330. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8807 – Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. apríl 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8807. 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 tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8826 – Elia System Operator/Eurogrid International) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. apríl 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8826. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8838 – Kerry Group/Korys Investments/Proparent) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. apríl 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8838. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/26/11 

2018/EES/26/12 

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


26.4.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 26/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8848 – Cathay Capital Private Equity/Equistone Partners Europe/ 

E Winkemann) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. apríl 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8848. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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