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EFTA-STOFNANIR 
TILKYNNINGAR 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

4. tl. V. kafla II. viðauka  

Ákvæði b-liðar 6. mgr. bókunar 1 um altæka aðlögun  

Gastegundir ásamt samsvarandi veituþrýstingi í samræmi við 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/429 frá 9. mars 2016 um tæki sem brenna loftkenndu 

eldsneyti og niðurfellingu á tilskipun 2009/142/EB 

(Birting þessi byggir á upplýsingum sem framkvæmdastjórninni bárust frá Noregi) (1) 

Noregur 

Gasfjölskylda 2. fjölskylda 3. fjölskylda 

Gashópur Hópur H Hópur B/P 

 lágmark hámark lágmark hámark 

Heildarvarmagildi (GCV) í 

MJ/m3 
- - - - 

Wobbe-stuðull MJ/m3 
48,3 52,8 

81,7 (viðskiptalegur 

tilg.) (lágm. 73,735) 

92,7 (viðskiptalegur 

tilg.) (hám. 80,45) 

Samsetning gass miðað við rúmmál í % heildarinnihalds: 

 lágmark hámark lágmark hámark 

C1 metan 75 95  0,1 

C2 etan 5 10  2 

C3 própan(a) 0 4 95 98 

C4 bútan(b) 0 2 - 5 

C5 1,3 bútadíen    0,09 þyngd %  

Innihald N2 + CO2  snefill 

Innihald CO  snefill 

Ómettað innihald 

vetniskolefnis(c) 
  - 1 mól % 

Innihald vetnis  snefill 

Upplýsingar um eitraða efnisþætti í loftkenndu eldsneyti: 

 ekki vitað ekki vitað 

Veituþrýstingur: 

 lágmark nafngildi hámark lágmark nafngildi hámark 

Veituþrýstingur við 

afhendingarstað í 

millibörum 

17 20 25 25 30 37 

Viðmiðunarskilyrði fyrir Wobbe-stuðul og heildarvarmagildi 

Viðmiðunarhitastig bruna 

[°C] 
15oC 0oC 

Viðmiðunarhitastig 

rúmmálsmælingar [°C] 
15oC 0oC 

Viðmiðunarþrýstingur 

rúmmálsmælingar [mbar] 
1013 millibör 

a)  Própan til nota í viðskiptalegum tilgangi 

b)  Bútan til nota í viðskiptalegum tilgangi 

c)  Í EN 589 er vísað til að hámarki 0,5 mól % fyrir heildarinnihald díena. 

  

(1) Viðeigandi upplýsingar fyrir aðildarríki ESB birtast með stöðugu millibili í C-deild Stjórnartíðinda Evrópu-

sambandsins.  

2019/EES/19/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– LG Electronics Inc., („LGE“, Suður-Kóreu). 

– Lufthansa Technik AG („LHT“, Þýskalandi). 

– Nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki („JV“, Þýskalandi). 

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

sameiginlegu fyrirtæki, JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LGE: rafeindatæki, farsímatæki og heimilistæki. 

– LHT: hreyflar, íhlutir, viðhald loftfara, viðgerðir og grannskoðun. LHT fæst einnig við þróun, hönnun, framleiðslu og 

afhendingu á farþegarýmisstjórnunarkerfum og kerfum fyrir afþreyingu um borð og íhluti fyrir hvort tveggja. 

– JV: hönnun, framleiðsla, viðhald og sala á íhlutum fyrir farþegarýmisstjórnunarkerfi og kerfi fyrir afþreyingu um 

borð og kerfi sem varða skjái.  

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 83, 

5.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/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“). 

2019/EES/19/02 

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

(mál M.9195 – Lifeco/Hammerson/Swords Pavilions) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Irish Life (Írlandi) og Clyde Property Fund (Írlandi), sem báðir eru undir stjórn Great-West Lifeco (Kanada).  

– Hammerson (Bretlandi).  

– Swords Pavilions (Írlandi), sem stendur undir yfirráðum Hammerson.  

Great-West Lifeco og Hammerson ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Swords Pavilions.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Irish Life og Clyde Property Fund: dótturfyrirtæki Great-West Lifeco sem fæst við þjónustu í tengslum við fasteignir 

undir smásölustarfsemi á Írlandi. Great-West Lifeco er alþjóðlegt eignarhaldsfélag í fjármálaþjónustu.  

– Hammerson: þróun fasteigna undir verslun, sem og leiga og rekstur á eigin fasteignum undir verslunarstarfsemi, 

einkum í Bretlandi, Írlandi og Frakklandi. 

– Swords Pavilions: verslunarmiðstöð sem er staðsett nálægt flugvelli og úthverfum í norðurhluta Dyflinnar.  

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 76, 

1.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9195 – Lifeco/Hammerson/Swords Pavilions 

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/19/03 

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

(mál M.9254 – MUTB/CFSGAM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation („MUTB“, Japan). 

– Colonial First State Global Asset Management group („CFSGAM“, Ástralíu). 

MUTB nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CFSGAM í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MUTB: dótturfélag alfarið í eigu Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. („MUFG“), sem starfar um allan heim og 

býður upp á alhliða bankaþjónustu. M.a. er um að ræða smásölu, fyrirtækjaþjónustu og fjárfestingabankaþjónustu, 

sem og eignastýringu og sölu og viðskiptaþjónustu, allt eftir landfræðilegri staðsetningu. 

– CFSGAM: eignastýringastarfsemi Commonwealth Bank of Australia („CBA“) um allan heim. CFSGAM býður upp á 

vörur á sviði eigna, sem og gerninga með fasta vexti og sérhæfðar eignir (eignir og innviðir) fyrir stofnanafjárfesta 

sem og fyrirtækja/smásölufjárfesta. CFSGAM starfar í ýmsum lögsögum, m.a. Sydney, Edinborg, Hong Kong, 

Lundúnum, New York og Singapúr. Utan Ástralíu er það einnig þekkt sem First State Investments („FSI“). 

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 83, 

5.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9254 – MUTB/CFSGAM 

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/19/04 

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

(mál M.9280 – DXC Technology Company/Luxoft Holding, Inc.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  DXC Technology Company („DXC“, Bandaríkjunum). 

–  Luxoft Holding, Inc. („Luxoft“, Sviss). 

DXC nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Luxoft í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  DXC: upplýsingatækniþjónusta enda á milli fyrir einkafyrirtæki og opinber fyrirtæki á fjölbreyttu sviði atvinnugreina.  

–  Luxoft: stefnumiðuð ráðgjafaþjónusta, sérsniðin hugbúnaðarþróun og högun stafrænna lausna fyrir viðskiptavini í 

ýmsum atvinnuvegum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 85, 

7.3.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9280 – DXC Technology Company/Luxoft Holding, Inc. 

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/19/05 

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

(mál M.9285 – SEGRO/PSPIB/Oignies Site) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi). 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada). 

– Oignies-svæðið (Frakkland). 

SEGRO og PSPIB ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Oignies-svæðinu í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við 

stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB. 

–  PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr 

hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í óskráðum eignum, 

fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Oignies-svæðið: vöruhús á 34,393m2 svæði í Oignies (20 km suður af Lille, Frakklandi), sem var byggt árið 2010 og 

leigt út til Condi Services, sem er einn þriðju aðila sem annast vöruferli vegna rafrænna viðskipta Leroy Merlin. 

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 79, 

4.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9285 – SEGRO/PSPIB/Oignies Site 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.9286 – SEGRO/PSPIB/Wroclaw Site) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi). 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada). 

SEGRO og PSPIB ná fullum yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Wroclaw-svæðinu í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við 

stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB. 

– PSPIB: fjárfesting nettóframlaga í lífeyrissjóði opinbera geirans í Kanada, kanadíska heraflans, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr 

hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í óskráðum eignum, 

fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Wroclaw-svæðið: vörugeymsla sem hefur verið leigð fyrirfram að hluta til, staðsett í Wroclaw, Póllandi, sem er í 

þróun sem stendur. 

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 79, 

4.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9286 – SEGRO/PSPIB/Wroclaw Site 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P., sem tilheyrir Carlyle Group, L.P. („Carlyle“, Bandaríkjunum).  

– TA Associates L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum). 

– Wu Holdco, Inc., eigandi Weiman Group og endanlega undir yfirráðum Cortec Group Fund V, L.P. („Weiman 

Group“, Bandaríkjunum). 

Carlyle og TA Associates ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. yfir Weiman Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: eignastýring á sérhæfðum eignum. Stýrir einnig sjóðum sem fjárfesta um heim allan á fjórum meginsviðum: 

rauneignir (fasteignir, innviðir, orka og endurnýjanlegar auðlindir); alþjóðleg lánsfjármögnun (skuldsetningar-

fjármögnun og sérvarðar skuldir, tækifærislánveitingar, lánveitingar til orkustarfsemi, einkaskuldir og gjaldfallnar 

skuldir); og lausnir (óskráðar eignir í framtakssjóðum og tengdar sameiginlegar fjárfestingar og viðbótarstarfsemi). 

– TA Associates: fæst við fjárfestingar í óskráðum eignum í gegnum ýmsa sjóði í fjórum megingreinum, eða tækni, 

fjármálaþjónustu og heilsugæslu, sem og neytenda- og viðskiptaþjónusta í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. 

– Weiman Group: framleiðsla og dreifing á efnum til yfirborðshreinsunar, bæði fyrir heimili og viðskiptavini sem fást 

við matvæli og heilbrigðisþjónustu. 

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 83, 

5.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– CLN – Coils Lamiere Nastri S.p.A. („CLN“, Ítalíu).  

–  ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia S.R.L. („AMCLN“, Ítalíu), undir yfirráðum ArcelorMittal og CLN. 

– Stálþjónustumiðstöðvar Ilva í Legarno og Paderno Dugnano („Ilva SSCs“, Ítalíu), undir yfirráðum ArcelorMittal. 

ArcelorMittal og CLN ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Ilva SSCs. 

Samruninn á sér stað með yfirfærslu á eignum frá ArcelorMittal til AMCLN. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ArcelorMittal: framleiðsla, dreifing, markaðssetning og sala á stálvörum. 

– CLN: framleiðsla á íhlutum úr stáli fyrir vélknúin ökutæki og stálfelgum og dreifing á stálvörum í gegnum SSCs utan 

Ítalíu. 

– Ilva SSCs: tvær stálþjónustumiðstöðvar í Legarno og Paderno Dugnano. 

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 83, 

5.3.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. febrúar 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 

32019M9167. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9233 – Fosun International/Tom Tailor) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32018M9233. 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.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. febrúar 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 

32019M9245. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9246 – Daikin Industries/Cool International Holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. febrúar 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 

32019M9246. 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.9256 – Engie/Michelin/Région AURA/CDC/Hympulsion) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. febrúar 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 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 

32019M9256. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9258 – ANTA Sports Products/FountainVest China Capital Partners GP3/Amer Sports) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. febrúar 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 

32019M9258. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/19/14 

2019/EES/19/15 

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


7.3.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 19/13 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9266 – IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. febrúar 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 

32019M9266. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9269 – Engie/BPCE/ENGIE PV Curbans) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. febrúar 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 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 

32019M9269. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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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. janúar til 31. janúar 2019, sjá Stjórnartíðindi Evrópusambandsins C 80, 

4.3.2019, bls. 1 og bls. 11. 

2019/EES/19/18 
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