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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9383 – ZF/WABCO) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ZF Friedrichshafen AG („ZF“, Þýskalandi). 

– WABCO Holdings, Inc. (Bandaríkjunum). 

ZF Friedrichshafen AG nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir WABCO 

Holdings Inc. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ZF Friedrichshafen AG: tæknifyrirtæki starfandi um allan heim sem þróar, framleiðir og dreifir vörum og kerfum í 

farþegabifreiðar og atvinnuökutæki og á sviði iðntækni. 

– WABCO Holdings Inc.: afhendingaraðili um allan heim á hemlunarstjórnbúnaði, tækni og þjónustu sem bætir öryggi, 

skilvirkni og tengigetu atvinnuökutækja, m.a. trukka, rúta og tengivagna.  

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 424, 

17.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9383 – ZF/WABCO 

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“). 

2019/EES/100/01 

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

(mál M.9455 – Compass/Fazer Food Services) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Compass Group PLC (Bretlandi). 

– Fazer Food Services AB (Svíþjóð) sem er hluti af Oy Karl Fazer Ab (Finnlandi). 

– Fazer Food Services OY (Finnlandi) sem er hluti af Oy Karl Fazer Ab (Finnlandi). 

– Fazer Food Services AS (Noregi) sem er hluti af Oy Karl Fazer Ab (Finnlandi). 

– Fazer Food Services A/S (Danmörku) sem er hluti af Oy Karl Fazer Ab (Finnlandi). 

– Fazer Food OÜ (Eistlandi) sem er hluti af Oy Karl Fazer Ab (Finnlandi).  

Compass Group PLC nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar yfir Fazer Food 

Services AB, Fazer Food Services OY, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S og Fazer Food OÜ. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Compass Group PLC: aðili í veitingaþjónustu sem starfar samkvæmt útvistun og þjónustar rekstraraðila, aðila í 

iðnstarfsemi, heilbrigðisþjónustu og velferðaraðila, menntastofnanir og varnarmálastofnanir, sem og geira sem annast 

starfsemi undan ströndum og á fjarlægum stöðum. Fyrirtæki veitir einnig stoðþjónustu á borð við umsjón með 

aðstöðu og þrif, til viðbótar við veitingaþjónustu og þjónustu í gegnum sérleyfi á sviði íþrótta og afþreyingar. 

– Fazer Food Services AB, Fazer Food Services OY, Fazer Food Services AS, Fazer Food Services A/S og Fazer Food 

OÜ: annast veitinga-, veitingahúsa- og matarþjónustu í Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku og Noregi og að takmörkuðu 

leyti í Eistlandi.  

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 

(23.12.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9455 – Compass/Fazer Food 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 

  

(2)  Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

2019/EES/100/02 

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


19.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 100/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9503 – Gardner Denver/Ingersoll Industrials) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Ingersoll-Rand U.S. HoldCo, Inc. („IR Industrials“, Bandaríkjunum), sem er hluti af samstæðunni Ingersoll-Rand plc 

(Írlandi). 

–  Gardner Denver Holdings, Inc. („GDI“, Bandaríkjunum). 

GDI nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IR Industrials.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  IR Industrials: iðnaðarhluti starfsemi Ingersoll-Rand sem felst einkum í loft- og gasþjöppum, blásurum, gaskerfum og 

þjónustu,vélknúnum verkfærum og meðhöndlunarkerfum fyrir efnivið, sem og lághraða ökutækjum fyrir neytendur. 

–  GDI: annast loft- og gasþjöppubúnað og hluti á eftirmarkaði og þjónustu sem seld er til iðnstarfsemi, orkuvinnslu og 

heilbrigðisþjónustu. GDI hannar, framleiðir og markaðssetur þjöppur, pumpur, blásara og lofttæmara til nota í margs-

konar iðnstarfsemi. 

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 428, 

20.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9503 – Gardner Denver/Ingersoll Industrials 

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“). 

2019/EES/100/03 

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

(mál M.9593 – PTT GC/ALPLA TH/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  PTT Global Chemical Public Company Limited („PTT GC“, Thaílandi). 

–  ALPLA TH Recyclingbeteiligungsgesellschaft m.b.H. („ALPLA TH“, Austurríki). 

–  ENVICCO Limited („JV“, Thaílandi). 

PTT GC og ALPLA TH ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir JV (sameiginlegt fyrirtæki). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PTT GC: framleiðsla og afhending á vörum úr jarðolíu á fyrra stigi, millistigi og síðara stigi, m.a. er um að ræða 

pólýetýlen terþalat (PET) og eðlisþungt pólýetýlen (HDPE). 

–  ALPLA TH: þróun og framleiðsla á stífum plastumbúðum s.s. umbúðakerfum (t.d. flöskum með töppum/lokum), 

flöskum, lokum, innspýtingarmótuðum hlutum, tilsniðnum hlutum og túpum. 

–  JV: framleiðsla og afhending á plastefni sem endurunnið er í sömu mynd, eða endurunnu PET og HDPE, úr 

umbúðaefni sem búið er að nota. 

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 425, 

18.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9593 – PTT GC/ALPLA TH/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, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/100/04 

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


19.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 100/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9615 – Glory Ltd./Grenke Bank AG/Cash Payment Solutions GmbH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Glory Ltd. („Glory“, Japan). 

–  Grenke Bank AG („Grenke“, Þýskalandi). 

–  Cash Payment Solutions GmbH („CPS“, Þýskalandi). 

Glory og Grenke ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Cash Payment Solutions. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Glory: þróun og framleiðsla á ýmsum vörum á borð við reiðufjárstýringarkerfi, sjálfsala og læsanlega skápa sem opnast 

með smámynt. 

–  Grenke: þýskur banki með bankaleyfi sem leggur áherslu á bankaþjónustu á netinu og aðra fjármálaþjónustu við lítil og 

meðalstór fyrirtæki. 

–  CPS: starfrækir greiðsluþjónustu á netinu sem gerir neytendum kleift að versla á netinu og greiða fyrir með reiðufé hjá 

smásölum á borð við stórverslanir.  

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 427, 

19.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9615 – Glory Ltd./Grenke Bank/Cash Payment Solutions 

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/100/05 

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


Nr. 100/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9628 – Thoma Bravo/Sophos Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Thoma Bravo, LLC („Thoma Bravo“, Bandaríkjunum). 

– Sophos Group plc („Sophos“, Bretlandi). 

Thoma Bravo nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Sophos. 

Samruninn á sér stað í gegnum yfirtökuboð. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Thoma Bravo: framtakssjóður sem fjárfestir einkum í forritum og innviðahugbúnaði ásamt þjónustu sem byggist á 

tækni. 

–  Sophos: tæknifyrirtæki sem starfar um allan heim og annast lausnir sem tryggja öryggi á netinu. 

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 424, 

17.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9628 – Thoma Bravo/Sophos Group 

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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19.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 100/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9656 – CD&R/Anixter) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. („CD&R“, Bandaríkjunum). 

– Anixter International Inc. ( „Anixter“, Bandaríkjunum). 

CD&R nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Anixter. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CD&R: fjárfestingasamstæða sem annast framtaksfjárfestingar og gegnir hlutverki aðalfjárfestis í hlutum í kaupum 

stjórnenda, stefnumótandi kaupum á minnihlutaeignum og öðrum stefnumótandi fjárfestingum. 

– Anixter: dreifingaraðili um allan heim á netkerfis & og öryggislausnum, rafmagns- og rafeindalausnum og veitukerfa-

lausnum. 

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 424, 

17.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9656 – CD&R/Anixter 

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/100/07 
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Nr. 100/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9667 – BlackRock Group/Raffles/Kellas Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Global Energy & Power Infrastructure Fund III L.P. („GEPIF III“, Bandaríkjunum), sem er hluti af BlackRock Group 

(„BlackRock“, Bandaríkjunum). 

–  Raffles Infra Holdings Limited („Raffles“, Singapúr), sem er hluti af GIC Group. 

–  Kellas Group Holdings Limited („Kellas Group“, Bretlandi), sem er sem stendur í eigu Antin Infrastructure Partners 

Luxembourg II S.a.r.l. og tiltekinna stjórnenda Kellas Group. 

BlackRock og GIC Group ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Kellas Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  GEPIF III: sjóður sem leggur áherslu á fjárfestingar í grunnvirkjum í orku- og aflsvirðiskeðjunni. Stjórnandi sjóðsins 

er dótturfyrirtæki BlackRock.  

–  Raffles: fjárfestingareign undir stjórn GIC Special Investments Private Limited („GICSI“) sem stýrir fjölþjóðlegu safni 

eigna í fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markað, í áhættufjármagni og grunnvirkjasjóðum, auk beinna fjárfestinga í 

einkafyrirtækjum. GICSI er hluti af GIC Group. 

–  Kellas Group: grunnvirkjafyrirtæki á miðstigi sem fæst við flutning og vinnslu á jarðgasi og fljótandi jarðgasi. 

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 424, 

17.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9667 – BlackRock Group/Raffles/Kellas Group 

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/100/08 
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19.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 100/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  A.P. Møller Capital P/S („APMC“, Danmörku). 

–  Meridiam („Meridiam“, Frakklandi). 

–  Caisse des Dépôts et des Consignation du Gabon („CDCG“, Gabon). 

–  SNEDAI Groupe („SNEDAI“, Fílabeinsströndinni). 

APMC og Meridiam, CDCG og SNEDAI ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir fjórum verkefnisfyrirtækjum, eða Gabon Special Economic Zone Ports S.A. („GSEZ Cargo 

Ports“), Gabon Special Economic Zone Mineral Port S.A. („GSEZ Mineral Port“), Arise Mauritania S.A. („Arise“) og 

Terminal Industriel Polyvalent de San Pedro S.A. („TIPSP“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  APMC: fyrirtæki sem stýrir sjóðum og var stofnað árið 2017 og stýrir sjóðum sem leggja áherslu á grunnvirki og 

vaxtarmarkaði. Það er dótturfyrirtæki í A.P. Møller Holding, stór hluthafi í A.P. Møller-Maersk A/S (APMM) sam-

stæðunni, sem er samþætt flutninga- og vöruferlisstýringarfyrirtæki með höfuðstöðvar í Danmörku.  

– Meridiam: alþjóðleg fjárfestingasamstæða með höfuðstöðvar í París sem fæst við þróun, fjármögnun og stjórnun 

mikilvægra grunnvirkjaverkefna í Evrópu, Kanada og Bandaríkjunum. 

–  CDCG: fjármálastofnun sem fæst við fjárfestingar á fjármagnsmarkaði í Gabon. 

–  SNEDAI: fyrirtæki á Fílabeinsströndinni sem einkum fæst við upplýsinga- og fjarskiptatækni, orku, flutninga, 

fasteignir og opinberar framkvæmdir. 

–  GSEZ Cargo Ports: fyrirtæki sem rekur farmstöðvar og vöruferlisstjórnun í Owendo, Libreville, Gabon. Að viðskiptum 

loknum mun GSEZ Cargo Ports vera undir óbeinum yfirráðum APMC og CDCG í sameiningu. 

–  GSEZ Mineral Port: félag í Gabon sem skráð er sem lögaðili og starfrækir farmstöð fyrir efni úr jörðu í Owendo, 

Libreville, Gabon.  

–  Arise: fyrirtæki sem er með sérleyfi til þess að gera og starfrækja vöruhöfn í Að viðskiptum loknum mun TIPSP vera 

undir óbeinum yfirráðum APMC og CDCG í sameiningu. 

–  TIPSP: fyrirtæki sem er með sérleyfi til þess að byggja og starfrækja búlkabirgðastöð í San Pedro, Fílabeinsströndinni. 

Að viðskiptum loknum mun TIPSP vera undir óbeinum yfirráðum APMC og CDCG í sameiningu. 

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 425, 

18.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise 

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/100/09 

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


Nr. 100/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9701 – InfraVia/Iliad/Iliad 73) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Iliad S.A. („Iliad“, Frakklandi). 

–  InfraVia Capital Partners („InfraVia“, Frakklandi). 

Iliad og InfraVia 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: 

–  Iliad: veitir fastlínu- og farsímaþjónustu, internetaðgang og hýsingarþjónustu. 

–  InfraVia: stjórnar fjárfestingasjóðum sem einkum sérhæfa sig í grunnvirkjum. 

–  Sameiginlegt félag: staðbundinn heildsöluaðgangur með fastri staðsetningu í Frakklandi. 

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 428, 

20.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9701 – InfraVia/Iliad/Iliad 73 

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/100/10 
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19.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 100/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8948 – Spirit/Asco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 2019 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 

32019M8948. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9475 – TDR/BCA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. október 2019 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 

32019M9475. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9562 – Alight Solutions/NGA Human Resources) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. október 2019 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 

32019M9562. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9580 – Permira/Smith&Williamson) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2019 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 

32019M9580. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/100/13 

2019/EES/100/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9605 – DAK Americas/Lotte Chemical UK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. desember 2019 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 

32019M9605. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9621 – Suez/Itochu/SFC/EDCO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. desember 2019 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 

32019M9621. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/100/15 

2019/EES/100/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9632 – E.ON/Berliner Stadtwerke/Tegel Energie) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. desember 2019 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 

32019M9632. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/100/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem innheimta  

ber í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og  

afreiknivexti fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá 1. janúar 2020 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun aðferðar 

við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að bæta við 

grunnvextina viðeigandi álagi eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir notkun viðmiðunar-

vaxtanna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 

100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir með því 

að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 387, 15.11.2019, bls. 14, og EES-viðbæti nr. 93, 21.11.2019, bls. 21. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2020 – -0,31 -0,31 0,00 -0,31 2,25 -0,31 -0,12 -0,31 -0,31 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2020 – -0,31 -0,31 -0,31 0,26 0,30 -0,31 -0,31 -0,31 -0,31 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2020 – -0,31 -0,31 -0,31 1,84 -0,31 3,21 0,11 -0,31 -0,31 0,94 

 

2019/EES/100/18 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:387:TOC
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Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. september til 31. október 2019, sjá Stjtíð. ESB C 415, 10.12.2019, bls. 1 og 

bls. 13. 

2019/EES/100/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:415:TOC
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