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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9271 – 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/ 

DirectRoute (Fermoy)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– 3i Group plc („3i“, Bretlandi). 

– TIIC Management S.à.r.l. („TIIC Management“, Lúxemborg).  

– Aberdeen Infrastructure Partners LP Inc („AIPLP“, Guernsey).  

– DirectRoute (Fermoy) Holdings Limited („Fermoy HoldCo“, Írlandi), sem hefur full yfirráð yfir DirectRoute 

(Fermoy) Limited („FermoyCo“, Írlandi). 

3i, TIIC Management og AIPLP ná sameiginlegum yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Fermoy HoldCo. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3i: alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki með tvenns konar starfsemi, sem felst annars vegar í óskráðum eignum og hins 

vegar í innviðum, sem sérhæfir sig í helstu mörkuðum í Norður-Evrópu og Norður-Ameríku.  

– TIIC Management: evrópskt fyrirtæki sem leggur áherslu á innviði og fjárfestir í meðalstórum innviðaverkefnum víðs 

vegar um Evrópu og bæði á sviði flutninga og samfélagsverkefna. 

– AIPLP: eignasafn sem samanstendur af eignum á sviði einkaframkvæmda og samstarfsverkefna opinberra aðila og 

einkaaðila.  

– Fermoy HoldCo: móðurfélag FermoyCo, sem hefur annast starfrækslu og viðhald M8 Rathcormac/Fermoy hrað-

brautarinnar á Írlandi á grundvelli rekstrarleyfissamnings frá 2004. 

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 126, 

5.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9271 – 3i Group/TIIC Management/Aberdeen Infrastructure/DirectRoute (Fermoy). 

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/29/01 

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


Nr. 29/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.4.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9272 – 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/ 

DirectRoute (Limerick)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– 3i Group plc („3i“, Bretlandi). 

– TIIC Management S.à.r.l. („TIIC Management“, Lúxemborg). 

– Meridiam Infrastructure Finance S.à.r.l. („Meridiam“, Lúxemborg).  

– DirectRoute (Limerick) Holdings Limited („Limerick HoldCo“, Írlandi), sem hefur full yfirráð yfir DirectRoute 

(Limerick) Limited („LimerickCo“, Írlandi). 

3i, TIIC Management og Meridiam ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Limerick HoldCo. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3i: alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki með tvenns konar starfsemi, sem felst annars vegar í óskráðum eignum og hins 

vegar í innviðum, og sem sérhæfir sig í helstu mörkuðum í Norður-Evrópu og Norður-Ameríku. 

– TIIC Management: evrópskt fyrirtæki sem leggur áherslu á innviði og fjárfestir í meðalstórum innviðaverkefnum víðs 

vegar um Evrópu og bæði á sviði flutninga og samfélagsverkefna. 

– Meridiam: alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki sem þróar, fjármagnar og stýrir innviðaverkefnum. 

– Limerick HoldCo: móðurfélag LimerickCo, sem hefur annast starfrækslu og viðhald M7 Limerick Southern Ring 

Road á Írlandi í 35 ár á grundvelli rekstrarleyfissamnings frá því í ágúst 2006. 

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 126, 

5.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9272 – 3i Group/TIIC Management/Meridiam Infrastructure Finance/DirectRoute (Limerick). 

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/29/02 

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


11.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9284 – Billerudkorsnäs Venture/Alpla Holding/ecoXpac) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BillerudKorsnäs Venture AB („BillerudKorsnäs Venture“, Svíþjóð) undir yfirráðum Billerudkorsnäs AB (publ). 

– ALPLA Holding GmbH („ALPLA Holding“ Austurríki), sem tilheyrir ALPLA samstæðunni. 

– ecoXpac A/S („ecoXpac“, Danmörku), undir yfirráðum BillerudKorsnäs Venture. 

BillerudKorsnäs Venture AB og ALPLA Holding ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ecoXpac. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BillerudKorsnäs: framleiðandi umbúða sem unnar eru úr frumtrefjum.  

– ALPLA: fjölskyldufyrirtæki sem þróar og framleiðir plastumbúðalausnir.  

– ecoXpac: rannsóknar- og þróunarfyrirtæki sem þróar tækni fyrir umbúðalausnir úr mótaðri kvoðu. Sem stendur 

rannsakar fyrirtækið lausnir fyrir flöskur unnar úr pappír sem geta geymt vökva á borð við kolsýrða drykki, sem og 

duft, og ber hugmyndin nafnið „Green Fibre Bottle“.  

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 136, 

12.4.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9284 – Billerudkorsnäs Venture/Alpla Holding/ecoXpac 

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/29/03 

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


Nr. 29/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.4.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9293 – Iconex/Hansol Denmark/R+S Group) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Iconex LLC („Iconex“, Bandaríkjunum). 

– Hansol Denmark ApS ásamt öllum dótturfyrirtækjum, m.a. Schades A/S, („Hansol Denmark“, Danmörku), undir 

yfirráðum Hansol Paper Co. Ltd („Hansol Paper“, Suður Kóreu). 

– R+S Group GmbH („R+S Group“, Þýskalandi), undir yfirráðum Hansol Paper Co. Ltd („Hansol Paper“, Suður-

Kóreu). 

Iconex nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hansol Denmark og  

R+S Group (einu nafni „fyrirtækin sem eru andlag viðskiptanna“) með kaupum á hlutabréfum.  

Þýsk samkeppnisyfirvöld (Bundeskartellamt) hafa vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3. mgr. 

22. gr. samrunareglugerðarinnar. Samkeppnisyfirvöld í Frakklandi urðu síðan aðilar að beiðni um vísun málsins. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Iconex: umbreyting og afhending á pappír sem m.a. er notaður fyrir kvittunarstrimla, til prentunar og fyrir 

sjálflímandi miða. Iconex sér ýmsum atvinnugreinum fyrir umbreyttum pappírsmiðum og rúllum.  

– Hansol Denmark: umbreyting og afhending á pappír sem m.a. er notaður fyrir kvittunarstrimla, til prentunar og fyrir 

sjálflímandi miða. Hansol Denmark sér ýmsum atvinnugreinum fyrir umbreyttum pappírsmiðum og rúllum.  

– R+S Group: umbreyting og afhending á pappír fyrir kvittunarstrimla og miða og sjálflímandi miða. R+S Group sér 

ýmsum atvinnugreinum fyrir umbreyttum pappírsmiðum og rúllum. 

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 132, 

9.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9293 – Iconex/Hansol Denmark/R+S 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/29/04 
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11.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR“, Póllandi). 

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

–  PSA Baltics NV („PSA Baltics“, Belgíu), dótturfélag alfarið en óbeint í eigu PSA International Pte Ltd („PSA“, 

Singapúr).  

–  Gdansk Port Holdings S.à.r.l. („GPHS“, Lúxemborg), eignarhaldsfélag sem ræður yfir DCT Gdańsk S.A. („DCT“, 

Póllandi). 

PFR, IFM Investors, og PSA ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GPHS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PFR: móðurfyrirtæki samstæðu fjármála- og ráðgjafarstofnana sem veita fyrirtækjum, sveitarstjórnum og einstak-

lingum, sem fjárfesta í sjálfbærri félagslegri og efnahagslegri þróun Póllands, stoðþjónustu. 

–  IFM Investors: fjárfestingastýring um heim allan í eignum í innviðum, skráðum hlutabréfum, einkafjármagni og 

skuldum. 

–  PSA Baltics: dótturfélag alfarið en óbeint í eigu PSA, rekstraraðila sjóflutningastöðva um heim allan sem veitir 

einkum þjónustu á borð við lestun í höfnum, með sérstaka áherslu á þjónustu við gámaskip. 

–  GPHS: eignarhaldsfélag DCT, sem rekur viðlegukanta fyrir stóra gáma í höfninni í Gdansk, Póllandi. 

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 126, 

5.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9310 – PFR/IFM/PSA/DCT 

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/29/05 

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


Nr. 29/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.4.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9340 – Alliance Automotive Group/PartsPoint Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Alliance Automotive Holding Limited („AAG“, Bretlandi). 

–  PartsPoint Group B.V. („PPG“) (Hollandi). 

AAG nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PPG í heild sinni. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  AAG: heildsöludreifing á íhlutum fyrir létt ökutæki og þung atvinnuökutæki fyrir eftirmarkað með bíla í Frakklandi, 

Þýskalandi, Bretlandi og Póllandi. AAG er einnig með starfsemi á smásölustigi í Frakklandi. 

–  PPG: heildsöludreifing á varahlutum og aukahlutum fyrir létt ökutæki í Belgíu 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 130, 

8.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9340 – Alliance Automotive Group/PartsPoint 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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11.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9344 – Swiss Life/Montagu/Pondus) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. mars 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Swiss Life Holding AG („Swiss Life“, Swiss). 

– Montagu Private Equity LLP („Montagu“, Bretlandi). 

– Pondus GmbH & Co. KG („Pondus“, Þýskalandi).  

Swiss Life og Montagu ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Pondus. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Swiss Life: tryggingafélag. 

– Montagu: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum. 

– Pondus: fasteignafyrirtæki sem leigir út byggingu undir smásölu- og skrifstofuhúsnæði í Berlín í Þýskalandi. 

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 130, 

8.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9344 – Swiss Life/Montagu/Pondus 

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. 29/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.4.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9346 – Investcorp/Aberdeen/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Investcorp Investment Holdings Limited („Investcorp“, Cayman-eyjum), endanlega undir yfirráðum SIPCO Holdings 

Limited. 

– Aberdeen Asset Management plc („Aberdeen“, Bretlandi), dótturfélag alfarið í eigu Standard Life Aberdeen plc. 

– Concession Infrastructure Investments Manager Limited, nýstofnað félag („JV“, Cayman-eyjum). 

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

gerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Investcorp: alþjóðleg fjármálastofnun sem gegnir hlutverki umbjóðanda og milliliðar í alþjóðlegum fjárfestingum. 

– Aberdeen: fjárfestingarfélag sem starfar um allan heim. 

– Concession Infrastructure Investments Manager Limited: mun annast fjárfestingaráðgjöf fyrir fjárfestingarsjóði í 

tengslum við samfélagsleg og efnahagsleg innviðaverkefni í löndum innan Samstarfsráðs Persaflóaríkja, í Mið-

Austurlöndum og Norður-Afríku og Tyrklandi. 

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 130, 

8.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9346 – Investcorp/Aberdeen/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. 
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11.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/9 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8492 – Quaker/Global Houghton) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. desember 2018 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 

32018M8492. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8808 – T-Mobile Austria/UPC Austria) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. júlí 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 

32018M8808. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 29/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.4.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8837 – Blackstone/Thomson Reuters F&R Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. júlí 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 

32018M8837. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8842 – Tele2/Com Hem Holding) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8842. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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11.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8883 – PPF Group/Telenor Target Companies) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. júlí 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 

32018M8883. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8950 – BASF DOM Business/Solenis/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 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 

32018M8950. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/29/13 

2019/EES/29/14 

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.8989 – Sony/EMI Music Publishing) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M8989. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9049 – E.ON/Clever/UFC Scandinavia JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M9049. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/29/15 

2019/EES/29/16 

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.9086 – 3i/Arbejdsmarkedets Tillægspension/Tampnet) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M9086. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9091 – SNAM/SGI/Sardinia Newco) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. október 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32018M9091. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/29/17 

2019/EES/29/18 

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.9120 – Carlyle/Apollo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32018M9120. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9130 – Société Générale/Commerzbank EMC Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 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 

32019M9130. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/29/19 

2019/EES/29/20 

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


11.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/15 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9149 – Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) 

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 

32018M9149. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9175 – Total/Chevron Denmark) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. mars 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 

32019M9175. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/29/21 

2019/EES/29/22 

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.9225 – MML Capital Partners/Macquarie Group/Peggy Holdco) 

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 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 

32018M9225. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9253 – Mercuria/Aegean) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. mars 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 

32019M9253. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/29/23 

2019/EES/29/24 

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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Orðsending framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt 4. mgr. 16. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um 

flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir sem lagðar eru á í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Quimper – París (Orly) 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 27. október 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkom-

andi upplýsingum og/eða skjölum sem varða almanna-

þjónustukvaðirnar 

Tilskipun frá 5. mars 2019 um breytingu á almannaþjón-

ustukvöðum vegna áætlunarflugs milli Quimper og 

Parísar (Orly) 

NOR: TRAA1906145A 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do 

Nánari upplýsingar veitir: 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

DTA/SDT/T2 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris Cedex 15 

FRANCE 

Sími +33 158094321 

osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr 

 

2019/EES/29/25 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do
mailto:osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


Nr. 29/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 11.4.2019 

 

Orðsending stjórnvalda í Póllandi með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og 

ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að 

leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Stjórnvöld í Póllandi hafa auglýst útboð á sérleyfum fyrir leit og rannsóknir á olíu- og gaslindum og 

vinnslu olíu og jarðgass á eftirfarandi svæðum: 

 „Rudnik-Lipiny“-svæðið, hluti leitarsvæða nr. 377 og 378 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019, bls. 1) 

 „Proszowice W“-svæðið, hluti leitarsvæða nr. 373 og 393 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019, bls. 12) 

 „Leszno“-svæðið, hluti leitarsvæða nr. 225, 226, 245 og 246 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019,  

bls. 24) 

 „Konin“-svæðið, hluti leitarsvæða nr. 209 og 229 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019, bls. 37) 

 „Błażowa“-svæðið, hluti leitarsvæða nr. 416 og 417 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019, bls. 51) 

 „Ryki“-svæðið, hluti leitarsvæða nr. 276, 277, 296 og 297 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019, bls. 63) 

 „Wetlin“-svæðið, hluti leitarsvæðis nr. 477 (Stjtíð. ESB C 105, 19.3.2019, bls. 76) 

Nánari upplýsingar um lagagrundvöllinn, tilgreind svæði, jarðfræðilegar upplýsingar, heildartexta 

tilboðslýsingarinnar sem og tilboðskröfur, matsviðmiðanir, skilyrði fyrir veitingu sérleyfisins og aðrar 

upplýsingar, þ.m.t. fyrirmynd að samningi um úthlutun námavinnsluréttinda, er að finna í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins , sbr. tilvísun að framan. 

Tilboð ber að senda til aðalskrifstofu umhverfisráðuneytisins eigi síðar en klukkan 12:00 (að Brussel-

tíma) á síðasta degi 121 dags tímabils sem hefst daginn eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins (birtingardagur 19.3.2019). 

2019/EES/29/26 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0012.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0024.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0037.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0051.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0063.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.105.01.0076.01.ENG
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað 

vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, 

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH) 

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Markaðsleyfisnúmer Nánari upplýsingar 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 1577 1. mars 2019 REACH/19/1/0 

REACH/19/1/1 

Stjtíð. ESB C 89, 

8.3.2019, bls. 11 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2019) 1663 5. mars 2019 REACH/19/6/0 Stjtíð. ESB C 94, 

12.3.2019, bls. 4 

Natríumkrómat 

EB-nr. 231-889-5 

CAS-nr. 3.11.7775 

Kalíumkrómat 

EB-nr. 232-140-5 

CAS-nr. 7789-00-6/ 

C(2019) 1643 6. mars 2019 REACH/19/14/0 

REACH/19/14/1 

REACH/19/14/2 

REACH/19/14/3 

Stjtíð. ESB C 96, 

13.3.2019, bls. 34 

Díbútýlþalat 

EB-nr. 201-557-4 

CAS-nr. 84-74-2 

C(2019) 2092 21. mars 2019 REACH/19/15/0 Stjtíð. ESB C 116, 

28.3.2019, bls. 2 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2019) 2260 28. mars 2019 REACH/19/7/0 Stjtíð. ESB C 125, 

4.4.2019, bls. 3 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 

2019/EES/29/27 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.089.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.089.01.0011.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.094.01.0004.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.096.01.0034.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.116.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.125.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm
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