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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8492 – Quaker/Global Houghton) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Quaker Chemical Corporation („Quaker“, Bandaríkjunum). 

–  Global Houghton Ltd. („Houghton“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Gulf Houghton. 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 2. febrúar 2018 en tilkynningin síðan dregin til baka  

16. mars 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Quaker: þróun og markaðssetning sérblandaðra sérnotaíðefnavara. Quaker er seljandi um allan heim á vökvum sem 

notaðir eru til meðhöndlunar í vinnsluferli, á sérnotaíðefnavörum og tækniþekkingu í þágu ýmissa atvinnugreina. 

– Houghton: starfsemi við þróun, framleiðslu og stýringu sérnotaíðefna, olía og smurefna. Houghton selur vörur sínar 

til nýtingar í margs konar atvinnugreinum.  

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 388, 

26.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8492 – Quaker/Global Houghton 

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/69/01 

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

(mál M.8832 – Knauf/Armstrong) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. október 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. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 20. júní 2018 en tilkynningin síðan dregin til baka  

24. júlí 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Knauf: framleiðandi efna sem notuð eru til einangrunar, fyrir veggklæðningarkerfi, múrhúðunarefni og í 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 sem tekur 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 384, 

24.10.2018). 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“). 

2018/EES/69/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8881 – Bergé/GEFCO/JV) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bergé Automotive Logistics, S.L. („BAL“, Spáni), sem er hluti af Bergé y Cía, S.A. 

– GEFCO España, S.A. („GEFCO España“, Spáni), sem er hluti af GEFCO, S.A. (GEFCO, Frakklandi). 

BAL og GEFCO España ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, í nýstofnuðu fyrirtæki sem mun samþætta og stjórna aðfangastarfsemi fyrir fullbúna bíla og eignir beggja 

fyrirtækja á Spáni. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BAL: vöruferlisstjórnun fyrir bílaframleiðendur á Spáni.  

–  GEFCO España: vöruferlisþjónusta fyrir margvíslegar atvinnugreinar, m.a. samþætt vöruferlisþjónusta við bílafram-

leiðendur á Spáni. GEFCO býður aðfangakeðjulausnir, m.a. vegna bílaframleiðslu, og er endanlega í eigu 

járnbrautarlestafyrirtækisins RZD sem er í eigu rússneska ríkisins. 

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 384, 

24.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8881 – Bergé/GEFCO/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“). 

2018/EES/69/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8988 – Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting Business)) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Energizer Holdings, Inc. (BNA). 

– Global Battery and Portable Lighting starfsemi (rafhlöður og handljós) Spectrum Brands Holdings, Inc (BNA). 

Energizer Holdings, Inc. („Energizer“) nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir rafhlöðu- og handljósastarfsemi Spectrum Brands Holdings, Inc. um heim allan (“Spectrum Brands‘ Battery and 

Portable Lighting Business“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Energizer: alþjóðlegt fyrirtæki með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum, en aðalstarfsemi þess er framleiðsla og markaðs-

setning á rafhlöðum til neytenda. Rafhlöður Energizer eru seldar um allan heim, þar á meðal á EES-svæðinu, undir 

merkjum Energizer og Eveready. Energizer fæst einnig við sölu á handhleðslutækjum fyrir endurhlaðanlegar 

rafhlöður og handljósum ýmiss konar. 

–  Spectrum Brands‘ Battery and Portable Lighting Business: alþjóðleg viðskipti Spectrum með rafhlöður fyrir 

neytendur, handljós af ýmsu tagi og handhleðslutæki fyrir endurhlaðanlegar rafhlöður sem eru seldar undir merkjum 

Spectrum og tengdra aðila (m.a. Varta og Rayovac). 

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 388, 

26.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8988 – Energizer/Spectrum Brands (Battery and Portable Lighting 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“). 

2018/EES/69/04 

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

(mál M.9049 – E.ON/Clever/UFC Scandinavia JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– E.ON (Þýskalandi). 

– Clever A/S („Clever“, Danmörku), undir yfirráðum SEAS-NVE. 

E.ON og Clever ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

nýstofnuðu sameiginlegu félagi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– E.ON: orkufyrtæki sem er með starfsemi á þremur meginsviðum: i) orkukerfi, ii) endurnýjanleg orka, og iii) lausnir 

fyrir viðskiptavini, m.a. afhending á raforku og gasi. 

– Clever: rafmagnsþjónusta, m.a. hleðslulausnir fyrir fyrirtæki, opinberar stofnanir og endanlega notendur. 

– JV: mun þróa og starfrækja hraðhleðslustöðvar (UFC) fyrir rafknúin ökutæki í Noregi, Svíþjóð og Danmörku. 

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 384, 

24.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9049 – E.ON/Clever/UFC Scandinavia 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, 14.12.2018, bls. 5. 

2018/EES/69/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9132 – ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ICF Novedis SA („ICF Novedis“, Frakklandi), sem er hluti af SNCF samstæðunni (Frakklandi). 

– CDC Habitat SAEM („CDC Habitat“, Frakklandi), sem er hluti af Caisse des Dépôts et Consignations samstæðunni 

(Frakklandi).  

– Swiss Life REIM (Frakklandi) SA („Swiss Life REIM“, Frakklandi), sem er hluti af Swiss Life samstæðunni (Sviss). 

ICF Novedis, CDC Habitat og Swiss Life REIM ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 

4. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Foncière Vesta, fyrirtæki sem á eignasafn sem fram til þessa var eingöngu undir 

yfirráðum SNCF samstæðunnar.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ICF Novedis: dótturfyrirtæki SNCF samstæðunnar; fyrirtæki sem starfar við flutning á farþegum og vörum.  

– CDC Habitat: dótturfyrirtæki sem fæst við verkefni í almannaþágu, Caisse des Dépôts et Consignations, og starfar í 

geirum sem annast félagslegt húsnæði og húsnæði á viðráðanlegum kjörum.  

– Swiss Life REIM: eignastýringarfyrirtæki sem er að fullu í eigu og stjórnað af Swiss Life samstæðunni sem fæst við 

vátryggingar- og eignastýringastarfsemi.  

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 388, 

26.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9132 – ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta 

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.9146 – ArcelorMittal/Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation/Essar Steel India) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Essar Steel India Ltd. („Essar“, Indlandi). 

– ArcelorMittal S.A. („ArcelorMittal“, Lúxemborg). 

– Nippon Steel & Sumimoto Metal Corporation („NSSMC“, Japan). 

ArcelorMittal og NSSMC ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Essar. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Essar: samþættur stálframleiðandi með framleiðsluaðstöðu á Indlandi og í Indónesíu. Essar er ekki með 

stálframleiðslu á EES-svæðinu. Stálvörur Essar eru aðallega seldar á innlendum markaði á Indlandi en einnig um 

allan heim, þar með talið EES-svæðinu. Meðal annars er um að ræða heitvalsaðar vörur (þ.m.t. kvartplötur), 

kaldvalsaðar vörur, stálrör sem eru mikil að þvermáli og yfirborðshúðaðar vörur. Essar fæst aðeins við flatar 

kolefnisstálvörur, nema soðnar pípur og soðna bita sem eru unnir úr þiljum/vafningum.  

–  ArcelorMittal: alþjóðlegt stál- og námuvinnslufyrirtæki, sem aðallega fæst við framleiðslu, dreifingu, markaðs-

setningu og sölu á vörum úr stáli. Fyrirtækið framleiðir úrval af hálfunnum og fullunnum stálvörum, þ.m.t. úr flötu og 

löngu kolefnisstáli. Það afhendir stál til ýmiss konar notkunar, m.a. fyrir bifreiðar, byggingar, heimilistæki og 

umbúðir.  

–  NSSMC: framleiðsla og afhending á stálvörum, s.s. stálplötum og þynnum, stálteinum og prófílum, stálstöngum, 

pípum og rörum, auk vara úr ryðfríu stáli og títani. Vörur þess eru aðallega framleiddar í Japan og sölustarfsemi 

leggur aðallega áherslu á markaði í Asíu, einkum Japan.  

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 388, 

26.10.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9146 – ArcelorMittal/Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation/Essar Steel India 

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 viðtilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8894 – ACS/Hochtief/Atlantia/Abertis Infraestructuras) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. júlí 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 

32018M8894. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum viðtilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9037 – Bain Capital/Italmatch Chemicals) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 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 

32018M9037. 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 viðtilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9041 – Hutchison/Wind Tre) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. ágúst 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. 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 

32018M9041. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum viðtilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9096 – Vallourec Tubes/Bpifrance Group/Vallourec Umbilicals) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. október 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 frönsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver 

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M9096. 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 viðtilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9104 – Bain Capital Private Equity/Esure Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. október 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 

32018M9104. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2018/EES/69/12 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr.  

17. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar  

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Svíþjóð 

Flugleiðir Pajala – Luleå 

Gällivare – Stokkhólmur/Arlanda 

Arvidsjaur – Stokkhólmur/Arlanda 

Hemavan – Stokkhólmur/Arlanda 

Vilhelmina – Stokkhólmur/Arlanda 

Lycksele – Stokkhólmur/Arlanda 

Kramfors – Stokkhólmur/Arlanda 

Sveg – Stokkhólmur/Arlanda 

Östersund – Umeå 

Torsby – Stokkhólmur/Arlanda 

Hagfors – Stokkhólmur/Arlanda 

Samningstími 27. október 2019 – 26. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB, C 375 17.10.2018, bls. 4). 

Unnt er að fá afhentan texta útboðsauglýsingarinnar, 

ásamt hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og almannaþjónustukvað-

irnar, með því að hafa samband: 

Öll skjöl verða á eftirfarandi vef: 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Upphandling/ 

Aktuella-upphandlingar/ 

RFT-tilvísun: CTM:188089 

Nánari upplýsingar veitir: 

Trafikverket 

SE-781 87 Borlänge 

SVERIGE 

Sími: +46 771921921 

Tengiliðir: 

Håkan Jacobsson: hakan.jacobsson@trafikverket.se 

Anna Fällbom: anna.fallbom@trafikverket.se 
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