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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Bandaríkjunum) og  

– Luminor Bank AS („Luminor Bank“, Eistlandi) sem tilheyrir Luminor Group AB (Svíþjóð).  

Blackstone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Luminor Bank í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring og fjármálaráðgjöf. 

– Luminor Bank: fjármálaþjónusta, m.a. smásölu- og fyrirtækjabankaþjónusta, í Eistlandi, Lettlandi og Litáen.  

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 2, 

4.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank 

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. 

2019/EES/1/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Magna Powertrain GmbH („Magna“, Austurríki), sem er undir yfirráðum Magna International Inc. (Kanada), 

– Getrag Ford Transmissions Slovakia („GFT“, Slóvakíu). 

Magna nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir þeirri deild GFT sem framleiðir 

tvöföld tengsli. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Magna: dótturfélag Magna International Inc., fyrirtækis sem afhendir kerfi og einingar fyrir bifreiðar í tengslum við 

yfirbyggingar, grindur, ytra byrði, sæti, aflrás, rafeindabúnað, sjón, lokunar- og þakkerfi og -einingar, ásamt högun 

fullbúinna ökutækja og framleiðslu bifreiða samkvæmt samningi. 

– GFT: framleiðir aflyfirfærslukerfi fyrir farþegabíla og létt atvinnuökutæki. Starfsemin sem tengist fyrirhuguðum 

kaupum tengist eingöngu framleiðslu á tvöföldum tengslum. 

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 464, 

27.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia 

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. 

2019/EES/1/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Volkswagen Financial Services AG („VWFS“, Þýskalandi), sem er undir yfirráðum Volkswagen AG 

(„Volkswagen“), 

– Leonie FS DVB GmbH („DFS“, Þýskalandi), sem er undir yfirráðum Daimler AG („Daimler“), 

– Mobility Trader Holding GmbH („MTH“, Þýskalandi), sem er undir yfirráðum Volkswagen Group, starfar undir 

markaðsheitinu HeyCar. 

DFS nær í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, 

yfir MTH ásamt með VWFS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Volkswagen: framleiðsla og sala á vélknúnum ökutækjum um heim allan, þ.m.t. á tengdum varahlutum og 

aukahlutum, dísilvélum og vélhjólum. Volkswagen veitir einnig fjármálaþjónustu, m.a. fjármögnun, kaupleigu, 

vátryggingar, umsýslu bílaflota og ferðalausnir.  

– Daimler: stundar framleiðslu og sölu á vélknúnum ökutækjum um heim allan, einkum farþegabílum, 

vöruflutningabílum, sendibílum og langferðabílum. Framleiðsluvörur fyrirtækisins ná einnig til fjármögnunar og 

kaupleigu fyrir umboðsaðila og viðskiptamenn, svo og fjármálaþjónustu eins og tryggingamiðlunar, fjárfestingarvara, 

krítarkorta og fullrar þjónustu við bílaflota og kaupleiguþjónustu. 

– MTH: veitir umboðsaðilum og neytendum í Þýskalandi aðgang að netvettvangnum HeyCar þar sem unnt er að selja 

og kaupa hágæða notaðar bifreiðar.  

HeyCar: starfar einnig sem milliliður við fjármögnun vélknúinna ökutækja . 

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 2, 

4.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9180 – Volkswagen/Daimler/HeyCar 

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. 

2019/EES/1/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– WorleyParsons Limited („WorleyParsons“, Ástralíu),  

– viðskiptadeild orku, íðefna og auðlinda hjá Jacobs Engineering Group Inc. („Jacobs ECR“, Bandaríkjunum).  

WorleyParsons nær fullum yfirráðum yfir Jacobs ECR í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– WorleyParsons: veitir fyrirtækjum um heim allan sérfræðiþjónustu á sviði verkfræðiráðgjafar fyrir kolvatnsef-

nisvinnslu, orku, innviði, íðefni, jarðefni og málma og aðrar atvinnugreinar, 

– Jacobs ECR: veitir fjölbreytta ráðgjöf á sviði verkfræði, einkum innan orkuvinnslu, íðefna og auðlinda; þjónustan 

lýtur m.a. að stefnumótun og hönnun innan verkfræði, innkaupum, verkefnastjórnun og stjórn byggingarframkvæmda 

og rekstrar- og viðhaldsþjónustu.  

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 464, 

27.12.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9208 – WorleyParsons/Jacobs ECR 

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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