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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um vexti á endurheimtu ríkisaðstoðar og  

viðmiðunar-/afreiknivexti fyrir EFTA-ríkin sem gilda frá 1. desember 2018 

Gefið út í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti í VII. hluta leiðbeinandi reglna 

Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð og 10. gr. ákvörðunar Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 195/04/COL 

frá 14. júlí 2004 (1). 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við kaflann um aðferð við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta í 

leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð, eins og þeim var breytt með ákvörðun 

Eftirlitsstofnunar EFTA nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Gildandi viðmiðunarvextir eru reiknaðir 

með því að bæta við grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð. 

Grunnvextirnar eru eftirfarandi: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.7.2017 – 31.8.2017 6,18 -0,50 1,08 

1.9.2017 – 30.11.2017 5,20 -0,50 1,08 

1.12.2017 – 31.12.2017 5,20 -0,50 0,89 

1.1.2018 – 30.4.2018 4,84 -0,52 0,88 

1.5.2018 – 30.11.2018 4,84 -0,52 1,04 

1.12.2018 – 31.12.2018 4,84 -0,52 1,20 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37 og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2018/EES/83/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9085 – Dr August Oetker/Coop-Gruppe/F&B – Food and Beverage Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Dr. August Oetker KG („Oetker-Gruppe“, Þýskalandi), 

– Coop-Gruppe Genossenschaft („Coop-Gruppe“, Sviss), óbeint í gegnum dótturfélagiðið Transgourmet Deutschland 

GmbH & Co. OHG („Transgourmet“, Þýskalandi) sem er alfarið í eigu þess,  

– F&B – Food and Beverage Services GmbH („F&B“, Þýskalandi), dótturfélag sem er alfarið í eigu Transgourmet. 

Oetker-Gruppe, í gegnum dótturfélagið Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-GmbH (Þýskalandi), sem er 

alfarið í eigu þess, nær sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir F&B. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í Transgourmet. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Oetker-Gruppe: framleiðir og dreifir, fyrir tilstuðlan dótturfélaga sinna, m.a. bjór, víni, freyðivíni og óáfengum 

drykkjarvörum. 

– Coop-Gruppe: starfar á sviði smásölu og heildsölu. 

– F&B: starfar, fyrir tilstuðlan hlutafjáreignar í Team Beverage AG, við dreifingu drykkjarvara. 

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 444, 

10.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9085 – Dr August Oetker/Coop-Gruppe/F&B – Food and Beverage 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) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2018/EES/83/02 

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

(mál M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Astorg Asset Management („Astorg“, Lúxemborg), 

– Montagu Private Equity LLP („Montagu“, Frakklandi), 

– Nemera Capital (ásamt dótturfélögum sínum, „Nemera Group“, Frakklandi) sem er, sem stendur, alfarið undir 

yfirráðum Montagu. 

Astorg nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Nemera Group. Í kjölfar viðskiptanna 

verður Nemera Group undir sameiginlegum yfirráðum Astorg og Montagu.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: framtaksfyrirtæki.  

– Montagu: framtaksfyrirtæki. 

– Nemera Group: fyrirtæki sem framleiðir lyfjagjafarkerfi úr plasti og selur það til lyfja-, líftækni- og lækningatækja-

iðnaðarins.  

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 444, 

10.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9173 – Astorg Asset Management/Montagu Private Equity/Nemera Capital  

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/83/03 

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


Nr. 83/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.12.2018 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. nóvember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Autolaunch Ltd. („Autolaunch“, Írlandi), sem er undir yfirráðum Magna International Inc. („Magna“), 

– Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. („BJEV“, Kína), sem tilheyrir Beijing Automotive Group Co., Ltd. („BAIC 

Group“), 

– Magna Blue Sky NEV Technology („Zhenjiang“) Co., Ltd. („Tech-JV“),  

– Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. („CM-JV“). 

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

sömu gerðar, yfir Tech-JV og CM-JV. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Autolaunch: framleiðir verkfæri og veitir tengda þjónustu. Fyrirtækið er dótturfélag, alfarið í eigu Cosma Tooling 

Ireland Unlimited, sem er beint í eigu Magna, hnattræns dreifanda íhluta í ökutæki.  

– BJEV: starfar aðallega á sviði samþættingar og samsetningar ökutækjakerfa og framleiðslu og þróunar stýrikerfa fyrir 

ökutæki, rafdrifin framdrifskerfi og eingöngu rafdrifnar fólksbifreiðar. BJEV er dótturfélag sem er alfarið í eigu 

BAIC Group. 

– Tech-JV: mun veita eingöngu rafdrifnum fólksbifreiðum tækniþjónustu og CM-JV mun framleiða og dreifa eingöngu 

rafdrifnum fólksbifreiðum í Kína. 

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 441, 

7.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs 

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/83/04 

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

(mál M.9191 – SoftwareONE/Comparex) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SoftwareONE Holding AG (Sviss), sem er í minnihlutaeigu KKR & Co. Inc.,  

– Comparex AG (Þýskalandi), sem er beint og alfarið undir yfirráðum PERUNI Holding GmbH og óbeint alfarið undir 

yfirráðum Raiffeisen Informatik GmbH. 

SoftwareONE nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Comparex AG í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og útgáfu hlutabréfa SoftwareONE til PERUNI Holding GmbH í krafti 

hlutafjáraukningar. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SoftwareONE: dreifir vörum um upplýsingatækni og veitir þjónustu á því sviði. Fyrirtækið aðstoðar viðskiptavini við 

að hámarka innkaup sín á hugbúnaðarvörum (vinnslu- og viðskiptaskilmálar) og uppsetningu þeirra. Það stýrir öllum 

þáttum sem varða hugbúnaðarsafn viðskiptavina á vegum fyrirtækisins.  

– KKR: alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki sem býður fjárfestum fjölbreytt úrval annars konar eignasjóða og annarra 

fjárfestingarafurða sem og lausnir tengdar fjármagnsmörkuðum fyrir fyrirtækið, félög í eignasafni þess og aðra 

viðskiptavini. Framtakssjóðir sem tengjast KKR fjárfesta í félögum innan ýmissa atvinnugreina. Hvert félag sem er 

tengt eignasafni KKR hefur eigin stjórn sem í sitja venjulega einn eða fleiri fulltrúar frá KKR og er starfrækt og 

fjármagnað óháð öðrum félögum sem eru tengd eignasafni KKR.  

– Comparex: veitir þjónustu á sviði upplýsingatækni og dreifir upplýsingatæknivörum. Fyrirtækið býður viðskipta-

fyrirtækjum, frá litlum fyrirtækjum til stórra alþjóðlegra fyrirtækja, sem og opinberum stofnunum þjónustu sína. 

Þjónusta fjárfestingarfélaga Comparex tekur til leyfisstýringar, hugbúnaðarinnkaupa og skýjaþjónustu sem og 

eignastýringar í tengslum við hugbúnað. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 446, 

11.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9191 – SoftwareONE/Comparex 

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/83/05 

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

(mál M.9202 – Bain Capital/Oscar Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynning þessi varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Digital Auto Parts Holding („DAPH“, Frakklandi), sem er undir yfirráðum Bain Capital Investors, L.L.C. („Bain 

Capital“, Bandaríkjunum), 

– Oscar Holding SAS („Oscaro“, Frakklandi). 

DAPH nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Oscaro. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DAPH: heildsöludreifing varahluta og fylgihluta fyrir létt ökutæki og þungaflutningabifreiðar til sjálfstæðs 

eftirmarkaðar. 

– Oscaro: smásöludreifing varahluta og fylgihluta fyrir létt ökutæki á Netinu, aðallega í Frakklandi og, í minna mæli, á 

Spáni, í Belgíu og Portúgal. 

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 451, 

14.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9202 – Bain Capital/Oscar 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, 30.4.2004, bls. 1. 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9206 – Equistone Partners Europe/Courir) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Equistone Partners Europe S.A.S („EPE SAS“, Frakklandi), 

– Courir France S.A.S („Courir“, Frakklandi). 

EPE SAS nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Courir í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPE SAS: fjárfestingarfyrirtæki sem er stofnað sem einfalt hlutafélag með fjárfestingar í fyrirtækjum sem eru metin á 

50 til 500 milljónir evra. 

– Courir: starfar á sviði smásölu skófatnaðar og, í minna mæli, íþróttafatnaðar og fylgihluta í sérverslunum. 

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 449, 

13.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9206 – Equistone Partners Europe/Courir 

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/83/07 

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

(mál M.9207 – IFM Investors/Vitol/VTTI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– IFM Investors Pty Ltd („IFM“, Ástralíu), 

– VTTI BV („VTTI“, Hollandi). 

Vitol og IFM ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu 

gerðar, yfir VTTI.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vitol: viðskipti með hrávörur og fjármálagerninga sem tengjast olíu- og gasiðnaðinum. 

– IFM: hnattrænn fjárfestingarstjóri. 

– VTTI: á og rekur geymslustöðvar fyrir olíuvörur. 

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 447, 

12.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9207 – IFM Investors/Vitol/VTTI 

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.8993 – Huaxin/Juniper/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32018M8993. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9137 – Rehau/MB Barter & Trading) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. nóvember 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 þýsku 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 

32018M9137. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 83/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 13.12.2018 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9153 – Caisse des dépôts et consignations/Meridiam/FICA HPCI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. nóvember 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 

32018M9153. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9165 – CPPIB/OTPP/IDEAL/CAGT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. nóvember 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 

32018M9165. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 4. júlí 2018 þar sem lýst er  

yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd  

EES-samningsins 

(mál M.8451 – Tronox/Cristal) 

Hinn 4. júlí 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðarinnar. Heildartexti ákvörðunarinnar á ensku en án trúnaðarupplýsinga er birtur á vef aðalskrif-

stofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html. 

  

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