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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2018/EES/43/01

(mál M.8858 – Boeing/Safran/JV (Auxiliary Power Units))
Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004
Hinn 5. júní 2018 barst framkvæmdastjórninni tilkynning um fyrirhugaðan samruna Boeing og Safran. Tilkynnendur skýrðu
framkvæmdastjórninni frá því 26. júní 2018 að þeir afturkölluðu tilkynninguna.

Nr. 43/2

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

5.7.2018

2018/EES/43/02

(mál M.8832 – Knauf/Armstrong)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 20. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Knauf International GmbH (Þýskalandi).

–

Armstrong World Industries, Inc. (Bandaríkjunum).

Knauf International GmbH („Knauf“) mun ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir i) dótturfyrirtækjum Armstrong World Industries, Inc. („Armstrong“) í Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku (EMEA),
og Asíu-Kyrrahafssvæðinu (APAC), og ii) tilteknum dótturfyrirtækjum sameiginlegs fyrirtækis Armstrong og Worthington
Industries sem eru með starfsemi í EMEA og APAC (einu nafni „andlagið“).
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
Austurrísk samkeppnisyfirvöld hafa vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3. mgr. 22. gr.
samrunareglugerðarinnar. Samkeppnisyfirvöld í Þýskalandi, Litháen, Spáni og Bretlandi urðu síðan aðilar að beiðninni um
vísun málsins.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Knauf: framleiðandi efna sem notuð eru til einangrunar, einnig veggklæðningarkerfa, múrhúðunarefna og framleiðsla
á öðrum vörum.

–

Armstrong: hönnun og framleiðsla á lausnum fyrir loft og veggi og niðurhengd kerfi í verslunar- og íbúðarhúsnæði.

–

Andlagið: framleiðsla og sala á niðurhengdu lofti í einingum í EMEA og APAC, og tekur einnig til þeirrar starfsemi
Armstrong sem tengist loftefnum annars staðar en í Ameríkuríkjum.

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 232,
3.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8832 – Knauf/Armstrong
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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2018/EES/43/03

(mál M.8880 – Oetker/Henkell/Freixenet)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Henkell International GmbH („Henkell“, Þýskalandi), undir yfirráðum Dr. August Oetker KG („Oetker“, Þýskalandi).

–

Freixenet, S.A. („Freixenet“, Spáni).

Oetker nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Freixenet í gegnum
dótturfyrirtæki sitt sem það á að fullu, Henkell.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Henkell: framleiðsla og sala á freyðivíni, víni og brenndu víni.

–

Oetker: framleiðsla, birgðasala og dreifing á matvælum, sem og þjónustustarfsemi á sviði sjóflutninga. Fyrirtækið er
einnig eigandi sérstakra sölustaða fyrir veisluþjónustu og útgáfu á matreiðslubókum.

–

Freixenet: framleiðsla og sala á freyðivíni, víni og brenndu víni.

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 230,
2.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8880 – Oetker/Henkell/Freixenet
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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2018/EES/43/04

(mál M.8883 – PPF Group/Telenor Target Companies)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

PPF Group N.V. („PPF“, Hollandi).

–

Telenor Bulgaria EAD (Búlgaríu).

–

Telenor Magyarország Zrt (Ungverjalandi).

–

Telenor Real Estate Hungary Zrt (Ungverjalandi).

–

Telenor Common Operation Zrt (Ungverjalandi).

–

Telenor d.o.o. Podgorica (Svartfjallalandi).

–

Telenor d.o.o. Beograd (Serbíu), einu nafni „fyrirtækin sem eru andlag viðskiptanna“.

PPF nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hverju fyrirtækjanna sem eru
andlag viðskiptanna.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

PPF: stór fjölþjóðleg fjárfestinga- og fjármálasamstæða sem beinir sjónum að neytendafjármögnun, fjarskiptum,
líftækni, smásölu, fasteignum og landbúnaði.

–

Fyrirtækin sem eru andlag viðskiptanna: einkum starfsemi á sviði fjarskipta sem farsímafyrirtæki í löndunum þar sem
þau voru stofnuð og sem rétthafar nauðsynlegra farsímaleyfa.

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 230,
2.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8883 – PPF Group/Telenor Target Companies
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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2018/EES/43/05

(mál M.8891 – Puig/BSH/Noustique)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 26. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Puig International, S.A. (Sviss, „Puig International“), undir yfirráðum Puig, S.L.

–

BSH Hausgeräte GmbH (Þýskalandi, „BSH“), undir yfirráðum Robert Bosch GmbH („Bosch“).

–

Noustique Perfumes, S.L. (Spáni, „Noustique“).

Puig International og BSH ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Noustique.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Puig International: framleiðsla og dreifing á ilmvötnum og snyrtivörum, m.a. merkjum í eigu þess, s.s. Carolina
Herrera eða Nina Ricci; sem og sérleyfi og ilmvötn markaðssett með nafni frægra persóna.

–

BSH: framleiðsla og dreifing á heimilistækjum í gegnum alþjóðleg vörumerki á borð við Bosch, Siemens, Gaggenau
og Neff og mismunandi staðbundin vörumerki. Bosch er seljandi tækni og þjónustu fyrir bílaframleiðendur, sem og
atvinnugreinar í iðnaðartækni, fyrir neytendavörur (t.d. heimilistæki) og orku og byggingartækni, um allan heim.

–

Noustique: sameiginlegt fyrirtæki sem annast þróun og kynningu á nýjum vörum í ilmvatnssölugeiranum.

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 233,
4.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8891 – Puig/BSH/Noustique
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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2018/EES/43/06

(mál M.8925 – RWA/ZG/HGD JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 26. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

RWA Raiffeisen Ware Austria AG („RWA“, Austurríki), undir yfirráðum Baywa AG („BayWa“, Þýskalandi).

–

ZG Raiffeisen eG („ZG“, Þýskalandi).

–

Haus und Garten Deutschland Handelskooperation GmbH („HGD“, Þýskalandi).

RWA og ZG ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
HGD.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Baywa: kaupsýsla, vöruferlisstjórnun og stoðþjónusta í þremur rekstrarþáttum, eða landbúnaði, orku og
byggingarefnum, sem og þróun nýsköpunar- og stafrænnar tækni um heim allan. Á sviði landbúnaðar er um að ræða
viðskiptaþjónustu og aðra þjónustu við landbúnað og matvælaframleiðslu, sem og viðskipti og vöruferlisstjórnun í
tengslum við landbúnaðarvörur og sölu og viðhald á búnaði til notkunar í landbúnaði.

–

RWA: heildsala á landbúnaðarvörum, sem og aðföng og landbúnaðarvélar og varahlutir, og orka, byggingarefni og
vörur fyrir heimilið og garðinn. Rekstrarleyfi fyrir byggingarvöru- og garðmiðstöðvar undir vörumerkinu Lagerhaus í
Austurríki.

–

ZG: samvinna um heildsölu og þjónustu í tengslum við landbúnaðarvörur, fóður, landbúnaðarvélar, byggingarefni og
orka fyrir aðila sem starfa á sviði landbúnaðar og skógræktar, meðal annars.

–

JV HGD: innkap og hönnunarþjónusta í tengslum við vörulínu fyrir byggingarvöru- og garðmiðstöðvar um allt
Þýskaland.

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 234,
5.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8925 – RWA/ZG/HGD 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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

5.7.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 43/7

2018/EES/43/07

(mál M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkirque)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 26. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Liberty Industries France (Frakklandi), undir yfirráðum Liberty House Group (Bretlandi).

–

Aluminium Dunkirque (Frakklandi).

Liberty Industries France nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aluminium
Dunkirque.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Liberty House Group: framleiðsla, viðskipti með og endurvinnsla á stáli og áli, ásamt framleiðslu á vélrænum búnaði
með virðisauka um allan heim.

–

Aluminium Dunkirque: framleiðsla á hrááli í Frakklandi.

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 233,
4.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8939 – Liberty House Group/Aluminium Dunkirque
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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Nr. 43/8

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

5.7.2018

2018/EES/43/08

(mál M.8946 – Lindsay Goldberg/Coveris Rigid)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 25. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Goldberg, Lindsay & Co., LLC („Lindsay Goldberg“, BNA).

–

Starfsemi tengd umbúðavörum úr stífu plasti hjá Coveris Group („Coveris Rigid“, Þýskalandi/Lúxemborg), sem
samanstendur af Coveris International Holdings S.À.R.L., Coveris Rigid Deutschland GmbH og Coveris Rigid
(Ravensburg) Deutschland GmbH (og dótturfyrirtækjum hvers um sig).

Lindsay Goldberg nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Coveris Rigid.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Lindsay Goldberg: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum og hefur yfir að ráða 16 fjárfestingarfyrirtækjum en
ekkert þeirra fæst við framleiðslu og afhendingu á umbúðavörum úr stífu plasti á EES-svæðinu.

–

Coveris Rigid: framleiðsla og sala á umbúðavörum úr stífu plasti og slíkum lausnum á borð við potta og ílát, einnig
bakka, lokunarbúnað, lok og þynnur, úr mismunandi efnum og til nota í ýmsum iðngeirum sem varða eftirstarfsemi.

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 234,
5.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8946 – Lindsay Goldberg/Coveris Rigid
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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

5.7.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 43/9

2018/EES/43/09

(mál M.8963 – Eurocar/Bonaldi)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 28. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Eurocar Italia S.r.l. („Eurocar) undir yfirráðum Volkswagen („VW“, Þýskalandi).

–

Bonaldi Motori S.p.A. og Bonaldi Tech S.p.A. („Bonaldi“, Ítalíu).

Eurocar nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bonaldi.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Eurocar: starfsemi á sviði heildsöludreifingar á nýjum og notuðum farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
(auk varahluta á markaði upprunalegs búnaðar) undir merkjum VW Group á Ítalíu og tengd viðgerðarþjónusta.
Svæðið sem mest áhersla er lögð á er Friuli Venezia Giulia í norðausturhluta Ítalíu og Toskana í miðhluta Ítalíu.

–

Bonaldi: starfsemi á sviði heildsöludreifingar á nýjum og notuðum farþegabifreiðum og léttum atvinnuökutækjum
(auk varahluta á markaði upprunalegs búnaðar) undir merkjum VW Group á Ítalíu og tengd viðgerðarþjónusta.
Svæðið sem áhersla er lögð á er Lombardia í norðvesturhluta Ítalíu.

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 235,
6.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8963 – Eurocar/Bonaldi
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“).

Nr. 43/10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

5.7.2018

2018/EES/43/10

(mál M.8979 – PAI Partners/M Group Services)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 20. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

PAI Partners SAS („PAI Partners“, Frakklandi).

–

M Group Services (Bretlandi).

PAI Partners nær með hlutabréfakaupum fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
M Group Services.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

PAI Partners: félag sem fjárfestir í óskráðum eignum og stýrir og/eða veitir ýmsum sjóðum ráðgjöf sem eiga félög
sem fást við margvíslegar atvinnugreinar, t.d. þjónustu við atvinnurekstur, matvæli og neytendavörur, almennan
iðnað, heilbrigðisþjónustu, og smásölu og dreifingu.

–

M Group Services: veitir margvíslega þjónustu við geira sem fást við eftirlitsskylda starfsemi með veitukerfi,
fjarskiptanet og í flutningum, m.a. uppsetning og viðhald á grunnvirkjum fyrir net, mæla og tengda gagnaþjónustu,
sem og byggingu, viðhald og viðgerðir á grunnvirkjum vega og járnbrauta.

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 228,
29.6.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8979 – PAI Partners/M Group Services
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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

5.7.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 43/11

2018/EES/43/11

(mál M.8980 – Partners Group/Techem)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Partners Group AG („Partners Group“, Sviss).

–

Techem GmbH („Techem“, Þýskalandi).

Partners Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Techem.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Partners Group: fyrirtæki sem starfar um allan heim og stýrir fjárfestingum í einkafyrirtækjum.

–

Techem: einkum um að ræða starfsemi sem varðar þjónustu í tengslum við kostnaðarúthlutun sem samanstendur af i)
afhendingu notkunarmæla fyrir vatn og hita í íbúðarhúsnæði og ii) þjónustu í tengslum við notkunarmæla fyrir vatn
og hita í íbúðarhúsnæði.

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 232,
3.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8980 – Partners Group/Techem
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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Nr. 43/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

5.7.2018

2018/EES/43/12

(mál M.8997 – Whirlpool/Elica/Elica PB India Private Limited)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 25. júní 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Whirlpool Corporation („Whirlpool“, BNA), í gegnum dótturfyrirtæki sitt Whirlpool of India Limited.

–

Elica S.p.A. („Elica“, Ítalíu).

–

Elica PB India Private Limited („Elica PB India“, Indlandi).

Whirlpool of India Limited nær yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
Elica PB India Private Limited, sem er sem að meirihluta í eigu Elica.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Whirlpool: fæst við framleiðslu og sölu á ýmsum tækjum til kælingar, þvotta, fyrir eldhús, loftræstingu og hreinsun
vatns og lofts.

–

Elica: starfsemi á sviði framleiðslu og sölu á eldhúsbúnaði og sala á loftvinnslubúnaði.

–

Elica PB India: framleiðsla og sala á tilteknum eldhúsbúnaði og sala á ýmsum eldhúsbúnaði og tengdum búnaði til
eldunar á Indlandi.

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 230,
2.7.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.8997 – Whirlpool/Elica/Elica PB India Private Limited
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)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

5.7.2018

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Upphaf málsmeðferðar

Nr. 43/13

2018/EES/43/13

(mál M.8674 – BASF/Solvay‘s EP and P&I Business)
Framkvæmdastjórnin ákvað 26. júní 2018 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að
þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum.
Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með
fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr.
reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram
að færa um hinn fyrirhugaða samruna.
Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15
daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (C 234, 5.7.2018). Þær má
senda með símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.8674 BASF/Solvay‘s EP and P&I Business, og
eftirfarandi póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel
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2018/EES/43/14

(mál M.8922 – Phoenix PIB Austria/Farmexim and Help Net Farma)
Framkvæmdastjórnin ákvað 22. júní 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
32018M8922. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2018/EES/43/15

(mál M.8927 – Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui
Finance and Leasing Company)
Framkvæmdastjórnin ákvað 18. júní 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
32018M8927. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2018/EES/43/16

(mál M.8931 – Malakoff Médéric/Ilmarinen)
Framkvæmdastjórnin ákvað 22. júní 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
32018M8931. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2018/EES/43/17

(mál M.8945 – Permira/Cisco (Target Businesses))
Framkvæmdastjórnin ákvað 19. júní 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
32018M8945. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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