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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Orðsending vegna beiðni samkvæmt 35. gr. tilskipunar 2014/25/ESB 

Beiðni samningsstofnunar 

Hinn 27. nóvember 2018 barst Eftirlitsstofnun EFTA beiðni samkvæmt 35. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/25/ESB (1). Fyrsti virki dagur eftir viðtöku beiðninnar er 28. nóvember 2018.  

Beiðnin sem Nettbuss AS lagði fram varðar starfrækslu flutningaþjónustu með almenningsvögnum í 

Noregi. Fram kemur í ákvæði 34. gr. tilskipunar 2014/25/ESB eins og hún var aðlöguð að EES-

samningnum: „samningar, sem gerðir eru með það fyrir augum að unnt sé að inna af hendi starfsemi, sem 

getið er um í 8.–14. gr., falla ekki undir þessa tilskipun ef aðildarríkið eða samningsstofnanir, sem hafa 

lagt fram beiðni samkvæmt 35. gr., geta sýnt fram á að hún fari fram í beinni samkeppni á mörkuðum þar 

sem aðgangur er ekki takmarkaður í aðildarríkinu þar sem hún er innt af hendi; hönnunarsamkeppnir, sem 

skipulagðar eru með það fyrir augum að inna af hendi slíka starfsemi á því landsvæði, skulu ekki  

heldur falla undir þessa tilskipun“. Mat á beinni samkeppni sem unnt er að gera í tengslum við tilskipun 

2014/25 /ESB er með fyrirvara um fulla beitingu reglna samkeppnislaga. 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur frest sem nemur 130 virkum dögum til þess að taka ákvörðun um beiðnina og 

byrjar hann að líða á þeim virka degi sem tilgreindur er að framan. Því rennur fresturinn út 18. júní 2019.  

Samkvæmt 5. mgr. 35. gr. tilskipunar 2014/25/ESB skulu frekari beiðnir, sem varða starfrækslu 

flutningaþjónustu með almenningsvögnum í Noregi og sem berast áður en fresturinn, sem byrjaði að líða 

þegar þessi beiðni barst, rennur út, ekki teljast ný málsmeðferð, og verða þær teknar til meðferðar í 

tengslum við þessa beiðni.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast 

vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 2004/17/EB (Stjtíð. ESB L 94, 

28.3.2014, bls. 243). 

2019/EES/12/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9145 – Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Kongsberg Gruppen ASA („Kongsberg“, Noregi). 

–  Rekstur Rolls-Royce plc. sem varðar búnað, kerfi og þjónustu á eftirmarkaði vegna atvinnustarfsemi í siglingum 

(„Rolls-Royce Commercial Marine“, Bretlandi). 

Kongsberg nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Rolls-Royce Commercial 

Marine. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Kongsberg: eignarhaldsfélag Kongsberg samstæðunnar sem lætur í té tæknikerfi og lausnir til notkunar í siglingum, 

hervörnum, flugiðnaði og olíu- og gasiðnaði.  

–  Rolls-Royce Commercial Marine: er atvinnustarfsemi tengd siglingum innan Rolls-Royce samstæðunnar sem útvegar 

íhluti, kerfi og stafrænar einingar, einkum fyrir skip í opinberum rekstri. Orkukerfastarfsemi Rolls-Royce fellur ekki 

þar undir.  

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 57, 

13.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9145 – Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine 

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/12/02 

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


14.2.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9163 – DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko  

Latvija/UAB Konekesko Lietuva) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  DA Agravis Machinery Holding A/S (Danmörku), undir yfirráðum Danish Agro Group. 

–  Danish Agro Machinery Holding A/S (Danmörku), undir yfirráðum Danish Agro Group. 

–  Konekesko Eesti (Eistlandi), undir yfirráðum Konekesko Oy.  

–  Oy Sia Konekesko Latvija (Lettlandi), undir yfirráðum Konekesko Oy. 

–  UAB Konekesko Lietuva (Litháen), undir yfirráðum Konekesko Oy. 

–  Eignir Konekesko Oy (Finnlandi), sem tilheyra Kesko Group. 

Danish Agro Group, nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, að fullu yfir Konekesko 

Eesti, Oy Sia Konekesko Latvija, UAB Konekesko Lietuva, og eignum Konekesko Oy, sem samanstanda af allri 

landbúnaðartækjastarfsemi Kesko Group í Finnlandi, Eistlandi, Lettlandi og Litháen, í gegnum dótturfyrirtækin DA 

Agravis Machinery Holding A/S og Danish Agro Machinery Holding A/S. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Danish Agro Group: einkum sala á dýrafóðurblöndum, forblöndum og vítamínblöndum, áburði, uppskeruvörn, 

fræjum; fæst einnig við starfsemi tengda orku og kaup á uppskeru af bændum. Danish Agro fæst einnig við sölu á 

landbúnaðarvélum og veitir þjónustu eftir að sala hefur farið fram. 

–  Landbúnaðarvélastarfsemi Kesko Group: innflutningur, sala og veiting þjónustu í kjölfar sölu á landbúnaðarvélum til 

bænda og sjálfstæðra athafnamanna sem veita bændum þjónustu á borð við uppskeruþjónustu. 

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 55, 

12.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9163 – DA Agravis Machinery Holding/Konekesko Eesti/Sia Konekesko Latvija/UAB Konekesko Lietuva 

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/12/03 

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

(mál M.9175 – Total/Chevron Denmark) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Total Holdings USA. Inc. („Total“) (Bandaríkjunum). 

–  Chevron Denmark Inc. („Chevron Denmark“) (Bandaríkjunum), sem er hluti af Chevron Group. 

Total nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Chevron Denmark. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Total: samþættur orkuframleiðandi sem starfar á alþjóðavettvangi og fæst við allar greinar olíu- og gasiðnaðar, m.a. á 

fyrra sölustigi (kolvatnsefni, þróun og vinnsla) og síðara sölustigi (hreinsun, efni unnin úr jarðolíu, sérnotaíðefni, 

viðskipti með og skipaflutningar á hráolíu og olíuvörum, sem og markaðssetning). Total fæst enn fremur við starfsemi 

á sviði endurnýjanlegrar orku og orkuframleiðslu. 

–  Chevron Denmark: fyrirtæki sem fæst við rannsóknir og vinnslu á hráolíu og jarðgasi sem á uppruna í Norðursjó. 

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 53, 

11.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9175 – Total/Chevron Denmark 

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/12/04 

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

(mál M.9196 – Marsh & McLennan Companies/Jardine Lloyd Thompson Group) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Marsh & McLennan Companies Inc. („MMC“, Bandaríkjunum). 

–  Jardine Lloyd Thompson plc („JLT“, Bretlandi). 

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

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 18. september 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  MMC: fyrirtæki sem veitir ráðgjöf og býður upp á lausnir í tengslum við áhættu, áætlanir og mannauð til 

viðskiptavina. Innan MMC er um að ræða ferns konar starfsemi sem fer fram í eftirfarandi einingum: i) Marsh, sem er 

með starfsemi á sviði vátryggingamiðlunar og áhættustjórnunar, ii) Guy Carpenter, sem fæst við endurtryggingar og 

fjármögnunaráætlanir, iii) Mercer, sem annast ráðgjöf í tengslum við heilsu, ríkidæmi og starfsframa og iv) Oliver 

Wyman, sem annast ráðgjöf um áætlanir, efnahagsmál og vörumerki. 

–  JLT: skráð félag sem var stofnað árið 1997. Fyrirtækið annast lausnir á sviði áhættustjórnunar, vátryggingamiðlunar 

og ávinnings í þágu starfsfólks. 

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 53, 

11.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9196 – Marsh & Mclennan Companies/Jardine Lloyd Thompson 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“). 

2019/EES/12/05 

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

(mál M.9211 – Transdigm Group/Esterline Technologies) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Transdigm Group Incorporated („Transdigm“, Bandaríkjunum). 

–  Esterline Technologies Corporation („Esterline“, Bandaríkjunum). 

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

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 10. október 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Transdigm: hönnun, framleiðsla og sala á höguðum íhlutum fyrir flugvélar, kerfi og kerfishluta. Vörur þess eru 

notaðar bæði í flugvélar í almenningsflugi og herflugvélar. 

–  Esterline: hönnun, framleiðsla og markaðssetning á hátæknivörum, einkum fyrir flugiðnað og viðskiptavini sem 

annast varnarmál. Vörur þess eru líka notaðar í starfsemi sem tengist járnbrautum, læknisfræði, leikjum og öðrum 

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 57, 

13.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9211 – Transdigm Group/Esterline Technologies. 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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14.2.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9247 – MC/Franz Haniel/ELG) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Mitsubishi Corporation (Japan). 

–  ELG Haniel GmbH („ELG“, Þýskalandi), alfarið undir yfirráðum Franz Haniel & Cie. GmbH („Franz Haniel“, 

Þýskalandi). 

–  ELG Carbon Fibre Limited („ECF“, Bretlandi), dótturfyrirtæki alfarið í eigu ELG. 

Mitsubishi Corporation og Franz Haniel ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir ECF í heild sinni. ECF er sem stendur alfarið undir yfirráðum Franz Haniel. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Mitsubishi Corporation: þróun og rekstur í margvíslegum greinum sem m.a. varða umhverfi og innviði, framleiðslu, 

fjármál, orku, málma, vélbúnað, íðefni og matvæli.  

–  ELG: viðskipti með, vinnsla og endurvinnsla á hráefni fyrir iðnað með ryðfrítt stál, sem og hágæðaefni á borð við 

koltrefjar.  

–  ECF: endurvinnsla á koltrefjum úr framleiðsluúrgangi og samsettum íhlutum við lok notkunartíma, sem og 

framleiðsla á vörum úr endurunnum koltrefjum.  

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 57, 

13.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9247 – MC/Franz Haniel/ELG 

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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Nr. 12/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.2.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9259 – Investindustrial/Natra) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Investindustrial VI L.P. („Investindustrial“, Bretlandi), sem er hluti af Investindustrial Group, endanlega undir 

yfirráðum Investindustrial S.A. (Lúxemborg). 

– Natra S.A. („Natra“, Spáni). 

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

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 1. febrúar 2019.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Investindustrial: fjárfestingasjóður Investindustrial Group, sem fjárfestir aðallega í meðalstórum fyrirtækjum með 

starfsemi í greinum á borð við iðnaðarframleiðslu, neytendavörum, smásölu og afþreyingar- og viðskiptaþjónustu. 

– Natra: sérhæfir sig í kakói og súkkulaðivörum á öllum stigum virðiskeðjunnar. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samruninn, sem tilkynntur hefur verið, 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 60, 

15.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9259 – Investindustrial/Natra 

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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14.2.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9275 – Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Intermediate Capital Group, plc („ICG“, Bretlandi). 

–  Grupo Konectanet (Spáni) og Konecta Activos Inmobiliarios (Spáni) (einu nafni, „Konecta Group“). 

ICG nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Konecta Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ICG: fjárfestingarfyrirtæki sem fæst við samsetningu og veitingu víkjandi lána, skuldsetta fjármögnun og 

minnihlutaeignir og stýrir eignum fjárfesta sem eru þriðju aðilar og eigin efnahagsreikningi með fjárfestingasöfnum í 

Evrópu, á Asíu Kyrrahafssvæðinu og í Bandaríkjunum.  

–  Konecta Group: starfar um allan heim á sviði útvistunar á viðskiptaferlum og tengiliðaþjónustu við fjarskipta-, 

almannaþjónustufyrirtæki, banka, tryggingafyrirtæki og fyrirtæki í opinberri stjórnsýslu eða almenningsflutningum. 

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 55, 

12.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9275 – Intermediate Capital Group/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios 

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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Nr. 12/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.2.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9277 – Nalka Invest/OneMed) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Nalka Invest AB („Nalka Invest“, Svíþjóð), hluti af Interogo Group, sem er endanlega undir yfirráðum Interogo 

Foundation (Liechtenstein). 

– OneMed AB („OneMed“, Svíþjóð). 

Nalka Invest nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OneMed í heild í gegnum félag 

í fjárfestingasafni sínu, Strukturfonden HC15 AB. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Nalka Invest: sænskt fjárfestingarfyrirtæki sem stýrir Strukturfonden HC15 AB sem fjárfestir í litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum, einkum á Norðurlöndum, sem hafa að markmiði að fjárfesta í mismunandi atvinnugreinum og ráða yfir 

fjölbreyttu eignasafni. 

– Interogo Group: samanstendur af IKEA Holding B.V. (Hollandi), sem fæst við nokkur meginsvið í tengslum við 

húsgagnasölustarfsemi IKEA og Interogo Holding AG (Sviss), fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á 

fjárfestingar í eignum og fjárfestingar á fjármálamarkaði. 

– OneMed: þjónusta, stoðkerfi og lækningavörur fyrir heilbrigðisþjónustu á Norðurlöndum, í Eystrasaltslöndum og 

Hollandi. 

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 58, 

14.2.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9277 – Nalka Invest/OneMed 

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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14.2.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 12/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9152 – BC Partners/United Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. desember 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 

32018M9152. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9174 – Aunde/Brose/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 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 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 

32019M9174. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 12/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 14.2.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9218 – CVC Capital Partners/K3) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. desember 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 

32019M9218. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9223 – Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. janúar 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 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 

32019M9223. 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.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. janúar 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 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 

32019M9240. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. janúar 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 

32019M9248. 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 17. desember 2018 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr.  

EES-samningsins 

(Mál AT.40428 – Guess) 

Hinn 17. desember 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um breytingu á ákvörðun um 

málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í 

samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt 

nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 47, 6.2.2019, bls. 5), m.a. álagðar sektir, að teknu 

tilliti til lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 
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