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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8941 – EQT/Widex/JV) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sivantos Pte. Ltd. („Sivantos“, Singapúr), undir yfirráðum EQT VI Limited og EQT Fund Management S.à r.l. (einu 

nafni „EQT“). 

– Widex A/S („Widex“, Danmörku), undir yfirráðum Widex Holding A/S („Widex Holding“). 

– MergeCo A/S („JV“, Danmörku), nýstofnuð rekstrareining. 

Widex Holding og EQT ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr.  

3. gr. sömu gerðar, yfir hinu sameiginlega félagi, JV, þar sem starfsemi Widex og Sivantos er sameinuð. 

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

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 4. október 2018 en tilkynningin síðan dregin til baka  

30. október 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sivantos: framleiðandi og seljandi heyrnartækja og heyrnaraukabúnaðar með starfsemi um allan heim. 

– Widex: framleiðandi og seljandi heyrnartækja og heyrnaraukabúnaðar með starfsemi um allan heim. 

– JV: framleiðandi og seljandi heyrnartækja og heyrnaraukabúnaðar með starfsemi um allan heim. 

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 20, 

16.1.2018). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8941 – EQT/Widex/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/3/01 

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

(mál M.8964 – Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Air France-KLM S.A. („AFKL“, Frakklandi). 

– Delta Air Lines, Inc. („Delta“, Bandaríkjunum).  

– Virgin Group (Virgin British Islands). 

– Virgin Atlantic Limited („VAL“, Bretlandi). 

AFKL, Delta og Virgin Group ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir VAL, sem í augnablikinu er undir yfirráðum Delta og Virgin Group.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AFKL: vöru- og farþegaflutningar ásamt viðhaldi, viðgerðum og skoðunarþjónustu. 

– Delta: vöru- og farþegaflutningar með því að nota tiltækt rými í belg við farþegaflutninga, ásamt viðhalds-, viðgerðar- 

og skoðunarþjónustu. 

– Virgin Group: eignarhaldsfélag samstæðu félaga, m.a. VAL, sem fást við fjölbreytt úrval af vörum og þjónustu um 

allan heim. 

– VAL: eignarhaldsfélag Virgin Holidays sem starfar sem ferðaskipuleggjandi og Virgin Altantic sem er flugrekandi 

sem veitir farþega- og vöruflutningaþjónustu.  

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 20, 

16.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8964 – Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic 

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/3/02 

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

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

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Société Générale SA („SG“, Frakklandi), sem er hluti af Société Générale samstæðunni. 

– Starfsemi á einkaeigna- og hrávörumarkaði (Equity Markets & Commodities) („Commerzbank EMC Business“) af 

hálfu Commerzbank AG. 

SG nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir allri starfsemi Commerzbank 

EMC Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SG: samstæða fyrirtækja í fjármálaþjónustu, stofnuð samkvæmt frönskum lögum. Starfsemi hennar fer fram um allan 

heim á þremur meginsviðum, eða á sviði viðskiptabanka- og fjármálaþjónustu, fjárfestingastýringar og þjónustu og 

fyrirtækja- og fjárfestingabankaþjónustu. 

– Commerzbank EMC Business: starfsemi um allan heim sem samanstendur af eignastýringaþjónustu, uppbyggingu, 

útgáfu og markaðssetningu á SIV-vafningum og uppbyggingu, útgáfu og markaðssetningu á SIV-vafningum til 

heildsölu. 

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 18, 

15.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9130 – Société Générale/Commerzbank EMC Business 

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/3/03 

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

(mál M.9141 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/ 

Diamond Transmission Partners) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Diamond Transmission Corporation Limited („DTC“, Bretlandi), undir yfirráðum Mitsubishi Corporation („MC“, 

Japan). 

– Infrared Capital Partners Limited („IRCP“, Bretlandi), undir yfirráðum InfraRed Capital Partners (Management) LLP 

(Bretlandi). 

– Diamond Transmission Partners RB (Holding) Limited („andlagið“, Bretlandi), sem stendur einungis undir yfirráðum 

DTC. 

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

andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DTC: eignarhaldsfélag sem samþættir fjárfestingarstarfsemi MC í raforkuflutningi. 

– IRCP: stjórnunarfélag sem annast fjárfestingar í innviðum og er með starfsemi á sviði fjármálaráðgjafar og stýringar 

fjárfestinga fyrir hönd fjárfestingarsjóða. 

– Target (andlagið): eignarhaldsfélag dótturfélagsins Diamond Transmission Partners RB Limited sem er alfarið í þess 

eigu og eigandi flutnings frá sjó og í land frá Race Bank vindorkuverinu sem staðsett er á bresku hafsvæði á 

Norðursjó. Annast það flutning raforku milli þessa vindorkuvers og raforkuflutningskerfis Bretlands (National 

Electricity Transmission System). 

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 20, 

16.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9141 – Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners Limited/Diamond Transmission Partners 

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/3/04 

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

(mál M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SNCF Mobilités (Frakklandi), undir yfirráðum franska ríkisins. 

– Ceetrus France („Ceetrus“, Frakklandi), undir yfirráðum eignarhaldsfélagsins Suraumarché. 

SNCF Mobilités og Ceetrus ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samru-

nareglugerðarinnar, yfir hálfopinberu fyrirtæki sem fæst við starfsemi af einu tagi (société d’économie mixte à opération 

unique – SEMOP) og nefnist „Gare du Nord 2024“, en markmið þess er að framkvæma sérleyfissamninga og samning um 

tímabundin yfirráð yfir eignum í opinberri eigu sem mynda veðrétt og heimila SEMOP umráð yfir svæðum í stöðvum sem 

notaðar eru undir verslanir og þjónustu. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SNCF Mobilités: farþega- og vöruflutningar og stjórnun og þróun 3.000 franskra farþegastöðva í gegnum útibúið 

Gares & Connexions. 

– Ceetrus: þróun fasteigna af blandaðri gerð. 

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. Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin 

fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. (ESB C 11, 

11.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9170 – EPIC SNCF Mobilités/Ceetrus/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/3/05 

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


Nr. 3/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.1.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“) (Lúxemborg). 

– Ahlsell AB („K3“) (Svíþjóð). 

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Ahlsell AB. 

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 11. desember 2018. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: CVC og/eða dótturfyrirtæki þess annast ráðgjöf og stjórnun fjárfestingarsjóða og ýmiss konar vettvangs fyrir 

fjárfestingar. 

– Ahlsell AB (K3): heildsala og smásöludreifing á uppsetningarvörum sem falla í eftirfarandi flokka: hitun, 

loftræstingu, loftkælingu og lagnir, raforku, verkfæri og rekstrarvörubirgðir. 

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 18, 

15.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9218 – CVC Capital Partners/K3 

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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17.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 3/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Stena Rederi AB („Stena Rederi“, Svíþjóð), undir yfirráðum Stena AB (Svíþjóð), sem er hluti af  Stena Sphere 

(samanstendur af Stena AB, Stena Sessan AB og Stena Metall AB). 

– Glovis Europe GmbH („Glovis Europe“, Þýskalandi), undir yfirráðum Hyundai Glovis CO., LTD („Hyundai Glovis“, 

Suður-Kóreu). 

Stena Rederi og Glovis Europe ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki sem einkum mun fást við flutningaþjónustu á stuttum sjóleiðum 

með Pure Car Truck Carrier (PCTC) skipum í Evrópu. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Stena Rederi: styður við flutningastarfsemi Stena AB með því að veita skipasmíða-, áhafnar- og tækniþjónustu. 

– Glovis Europe: flutningaþjónusta fyrir fullbúna bíla og bílahluti ásamt stuðningi við úthafsflutninga móðurfélagsins 

Hyundai Glovis um allan heim, en um er að ræða samþætt vörustýringar og dreifingarfyrirtæki. 

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 20, 

16.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9223 – Stena Rederi/Hyundai Glovis/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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Nr. 3/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.1.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 2018 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fosun International Limited („Fosun International“, Kína). 

– Tom Tailor Holding SE („Tom Tailor“, Þýskalandi). 

Fosun International nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Tom Tailor. 

Samruninn á sér stað eftir öðrum leiðum, í tengslum við lækkandi aðsóknarhlutfall að árlegum hluthafafundum Tom 

Tailor. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fosun: hluti af kínverskri samstæðu sem fæst við i) lyf, heilbrigðisþjónustu og heilsu, ii) ferðaþjónustu, afþreyingu, 

tísku- og neytendavörur, iii) tryggingar, fjármögnun og fjárfestingar.  

– Tom Tailor: þýskt tískuhús sem einkum býður upp á sígildan og nútímalegan hversdagsfatnað fyrir karla, konur og 

börn. 

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 18, 

15.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9233 – Fosun International/Tom Tailor 

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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17.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 3/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. janúar 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Siemens Project Ventures GmbH („SPV“, Þýskalandi), sem er hluti af Siemens Aktiengesellschaft („Siemens AG“, 

Þýskalandi). 

– Veja Mate Offshore Project GmbH („VMOP“, Þýskalandi). 

SPV nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir VMOP. Samruninn á sér stað 

með breytingum á uppbyggingu hluthafa. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SPV: fæst við þróun og fjármögnun verkefna og fjárfestinga í sömu verkefnum, einkum í tengslum við orku, 

sjúkrahús og innviði. 

– VMOP: rekstur vindorkuvers á þýsku hafsvæði í Norðursjó sem er með afl allt að 402 MW. 

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 11, 

11.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9240 – Siemens Project Ventures/Veja Mate Offshore Project 

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. 3/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.1.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja  

(mál M.9241 – Cattolica/IMA France/IMA Italia Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa („Cattolica“, Ítalíu). 

– Inter Mutuelles Assistance SA („IMA France“, Frakklandi). 

– IMA Italia Assistance Spa og IMA Servizi Scarl (einu nafni „IMA Italia Group“, Ítalíu), sem er sem stendur alfarið 

undir yfirráðum IMA France. 

Cattolica nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IMA Italia Group. 

Með viðskiptunum verður IMA Italia Group sameiginlega undir yfirráðum Cattolica og IMA France. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cattolica: líf- og skaðatryggingar á Ítalíu. 

– IMA France: skaðatryggingar, endurtryggingar og aðstoðarþjónusta, einkum í Frakklandi. 

– IMA Italia Group: skaðatryggingar, endurtryggingar og aðstoðarþjónusta á Ítalíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að samfylkingin, sem tilkynnt 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 22, 

18.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9241 – Cattolica/IMA France/IMA Italia 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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17.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 3/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– OMERS Infrastructure European Holdings B.V. („OMERS Infrastructure“, Hollandi), undir yfirráðum OMERS 

Administration Corporation („OMERS“). 

– Altice France S.A. („Altice“, Frakklandi), undir yfirráðum Altice Europe N.V. 

– SFR FTTH (Frakklandi), sem stendur undir yfirráðum Altice. 

OMERS og Altice ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir SFR FTTH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– OMERS Infrastructure: sá hluti OMERS sem fæst við innviði; umsýsluaðili Ontario Municipal Employees 

Retirement System Primary Pension Plan, aðallífeyriskerfis starfsmanna í sveitarfélaginu Ontario í Kanada, sem 

fjárfestir um allan heim í innviðum og óskráðum félögum. 

– Altice: fjarskipti, efnisveitur, fjölmiðlar, afþreying og auglýsingaþjónusta. 

– SFR FTTH: ljósleiðarastarfsemi rekstraraðila rafrænna fjarskipta, alfarið undir yfirráðum Altice, SFR S.A., á 

tilteknum svæðum í Frakklandi, utan þéttbýlissvæða samkvæmt skilgreiningu eftirlitsaðilans á sviði rafrænna 

fjarskipta, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 

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 20, 

16.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9244 – OMERS/Altice/SFR FTTH 

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.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan). 

– Mahindra Agri Solutions Limited („Mahindra“, Indlandi), sem er hluti af Mahindra Group (Indlandi). 

– Nýstofnað sameiginlegt félag („JV“, Indlandi). 

Sumitomo og Mahindra ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sumitomo: viðskipta- og fjárfestingafélag sem fæst við viðskipti með málmvörur, flutninga- og byggingarkerfi, 

umhverfi og innviði, íðefni og raftæki, fjölmiðlastarfsemi, net- og lífsstílstengdar vörur, steinefnaauðlindir, orkumál 

og lífvísindi. 

– Mahindra: tækni og landbúnaðarþekking, sem og landbúnaðaraðföng (fræ, uppskeruumhirða, útsæði og 

dreypivökvun), landbúnaðarafurðir (ferskir ávextir, belgávextir og matarolíur) og ráðgjafarþjónusta í 

mjólkurvöruframleiðslu.  

– JV: framleiðsla, samsetning, dreifing, sala, kaup, markaðssetning, innflutningur og útflutningur á íðefnum í 

landbúnaði, einkum á Indlandi og einnig í Nígeríu og Tansaníu. Mun Mahindra flytja landbúnaðarstarfsemi sína yfir í 

hið sameinaða félag, JV. 

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 20, 

16.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9248 – Sumitomo/Mahindra/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/3/12 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9268 – Macquarie/JERA Power International/Orsted Investco/Swancor/ 

Formosa I Wind Power) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie Corporate Holdings Pty Limited („Macquarie“, Ástralíu).  

– Ørsted InvestCo Ltd. („Ørsted“, Danmörku). 

– Swancor Ind. Co. Ltd. („Swancor“, Taívan). 

– JERA Power International B.V. („JERA“, Japan).  

– Formosa I International Investment Co., Ltd. („Formosa I“, Taívan), sem hefur yfirráð yfir Formosa I Wind Power 

Co., Ltd. og er sem stendur undir sameiginlegum yfirráðum Macquarie, Ørsted og Swancor. 

Macquarie, Ørsted, Swancor og JERA ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Formosa I. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie Capital: starfsemi af margvíslegu tagi, m.a. fjárfestingar í ýmiss konar starfsemi á borð við auðlindir og 

hrávöru, orku, fjármálastofnanir, innviði og fasteignir. 

– Ørsted: annast þróun, byggingu og rekstur vindorkuvera undan ströndum, sem og líforkuvera og nýstárlegra lausna í 

orkuvinnslu úr sorpi og útvegun snjallorkuvara fyrir viðskiptavini sína. Kaupir einnig og framleiðir, dreifir og verslar 

með orku og tengdar vörur í Norður-Evrópu. 

– Swancor: framleiðsla og dreifing sérnotaíðefna, m.a. ryðvarnarresína til nota í geymum og rörum í ýmsum 

atvinnugreinum, reykháfum fyrir orkuver, skemmtibátum og sundlaugum svo og í epoxýkerfum fyrir spaða 

vindhverfla.  

– JERA: annast fjárfestingar í eldsneyti á efra sölustigi, eldsneytisöflun, verslun og flutningastarfsemi. Fæst einnig við 

þróun og starfrækslu orkuframleiðsluvera. 

– Formosa I: vindorkuver undan ströndum sem er í þróun, byggingu og fyrirhugaðri starfrækslu nálægt Miaoli, Taívan. 

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 21, 

17.1.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9268 – Macquarie/JERA Power International/Orsted Investco/Swancor/Formosa I Wind Power 

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. 3/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.1.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8747 – Bolloré/APMM/CIT) 

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 

32018M8747. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9087 – Mondi Štětí/Holzindustrie Maresch/Eco-Investment/Labe Wood) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 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 

32018M9087. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/3/14 

2019/EES/3/15 

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

(mál M.9177 – Sumitomo/Metal One/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32018M9177. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9186 – The Carlyle Group/Marriott International/Penha Longa) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. 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 

32018M9186. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/3/16 

2019/EES/3/17 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32018M9215. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/ 

Mobilots Corporation) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32018M9216. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/3/18 

2019/EES/3/19 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9217 – Engie/EDPR/Repsol/Windplus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32018M9217. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/3/20 
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Orðsending efnahags- og loftslagsmálaráðherra Konungsríkisins Hollands  

með vísan til 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um  

skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Efnahags- og loftslagsmálaráðherra gjörir kunnugt að borist hefur umsókn um leyfi til kolvetnisleitar á 

leitarsvæði G16c og M1b, sem afmarkað er á korti í 3. viðauka við námareglugerð (Mijnbouwregeling), 

(sjá Staatscourant (hollenska lögbirtingablaðið) nr. 4928, 2014). 

Leitarsvæðisskiki G16c afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin A-B, B-C, C-D, 

D-E, E-F, F-G, G-H, H-I og A-I. 

Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt: 

Hornpunktur ° ′ Austlæg lengd ° ′ Norðlæg breidd 

A) 4 59 55,057 53 59 57,378 

B 4 59 55,046 54 5 17,388 

C 5 6 55,057 54 5 17,393 

D 5 6 55,058 54 4 47,392 

E 5 12 20,066 54 4 47,396 

F 5 16 33,076 54 3 19,396 

G 5 16 33,079 54 1 46,393 

H 5 19 55,084 54 1 46,395 

I 5 19 55,087 53 59 57,391 

Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989. 

Flatarmál leitarsvæðisskika G16c er 175,8 km2. 

Leitarsvæðisskiki M1b afmarkast af breiddarbaugsbogum sem tengja hornpunktapörin -C, C-D, D-E, E-F, 

F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N og A-N. 

Hornpunktarnir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt: 

Hornpunktur ° ′ Austlæg lengd ° ′ Norðlæg breidd 

A) 4 59 55,057 53 59 57,378 

B 5 19 55,087 53 59 57,391 

C 5 19 55,107 53 49 57,371 

D 5 15 18,282 53 49 57,368 

E 5 18 43,831 53 54 42,160 

F 5 18 43,828 53 56 3,283 

G 5 17 35,233 53 56 0,664 

H 5 17 40,139 53 57 24,185 

I 5 18 43,826 53 57 24,185 

J 5 17 32,885 53 59 25,089 

K 5 16 15,513 53 59 25,088 

L 5 9 57,482 53 55 5,925 

M 5 9 57,483 53 54 33,794 

N 4 59 55,067 53 54 33,787 

  

2019/EES/3/21 
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Ofangreindir hornpunktar eru skilgreindir með jarðhnitum í Evrópska viðmiðunarkerfinu 1989. 

Flatarmál leitarsvæðisskika M1b er 193,2 km2. 

Með vísan til tilskipunarinnar sem vísað er til í formálsorðum og 15. gr. námalaga (Mijnbouwwet) 

(Staatsblad (hollensku stjórnartíðindin) nr. 542, 2002), auglýsir efnahags- og loftslagsmálaráðherra eftir 

samkeppnisumsóknum áhugaaðila um leyfi til kolvetnisvinnslu á leitarsvæði G16c og M1b á hollenska 

landgrunninu. 

Úthlutun leyfa er í höndum efnahags- og loftslagsmálaráðherra. Viðmið, skilmálar og kröfur, sem um 

getur í 1. og 2. mgr. 5. gr. og 2. mgr. 6. gr. ofangreindrar tilskipunar, koma fram í námalögum 

(„Mijnbouwwet“) (sjá Staatsblad nr. 542, 2002). 

Tekið verður á móti umsóknum í 13 vikur eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB C 3, 7.1.2019, bls. 4) og ber að senda þær til: 

The Minister for Economic Affairs and Climate Policy 

Attn.: Mr J.L. Rosch, Energy and Environment Directorate 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

NEDERLAND 

Netfang: mijnbouwaanvragen@minez.nl 

Umsóknir, sem berast eftir að fresturinn rennur út, verða ekki teknar til greina. 

Að meginreglu til verður ákvörðun um umsóknirnar tekin eigi síðar en 12 mánuðum eftir að fresturinn 

rennur út. 

Nánari upplýsingar veitir Ms E. Aygün í eftirfarandi símanúmeri: +31 611223780 

mailto:mijnbouwaanvragen@minez.nl
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Auglýst eftir umsóknum um yfirfærslu svæðis til vinnslu kolvatnsefna (Slóvakía) 

Svæðisskrifstofa námavinnslu í Bratislava tilkynnir, í samræmi við 1. mgr. 27. gr. a. laga nr. 44/1998 um 

verndun og nýtingu jarðefna (námalaga) með áorðnum breytingum, að stjórnvöld í Slóvakíu, í gegnum 

svæðisskrifstofu námavinnslu í Bratislava, sem er lögbært stjórnvald, auglýsa eftir umsóknum um 

yfirfærslu vinnslusvæðis til nýtingar á jarðgasi (í eigu slóvakíska ríkisins). Enn fremur, með hliðsjón af  

a-lið 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 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 (1), er hlutaðeigandi aðilum boðið 

að leggja fram umsóknir um yfirfærslu eftirfarandi vinnslusvæðis: 

Špačince (lind nr. 13)  

Heiti vinnslusvæðis/skráningarnúmer: Špačince/098/A 

Flatarmál vinnslusvæðis í m2: 322 923,89 

Tegund jarðefnis: Jarðgas 

Magn í jörðu: 10 000 000 m3 kunna að vera nýtanlegir 

Staðgreinisvæði (IČUTJ – kenninúmer): Špačince (861 049) 

Hérað/héraðskóði: Trnava/207 

Staða vinnslusvæðis: Lindin var nýtt til ársins 1996. Nýting hefur ekki hafist 

aftur síðan þá 

Hnit hornpunkta sem afmarka vinnslusvæðið Špačince: 

Hornpunktar vinnslusvæðis Lengd Breidd 

I 17,62747682 48,42965402 

II 17,62520611 48,43127419 

III 17,62404136 48,43947535 

IV 17,62728349 48,43967919 

V 17,63029415 48,43159405 

Hnitin eru gefin upp í tugabrotum og landmælingakerfið er WGS-84. 

Lykilupplýsingar:  

Tegund leyfis – réttur til nýtingar á afmarkaðri lind og til þess að meðhöndla steinefni sem tekin eru 

(umsóknaraðilanum er einungis heimilt að nýta þennan rétt eftir að lagalega bindandi leyfi til náma-

vinnslu hefur verið gefið út af Svæðisskrifstofu námavinnslu). 

Póstfang vegna umsókna um yfirfærslu vinnslusvæðis og skilafrestur umsókna um yfirfærslu vinnslu-

svæðis:  

Obvodný banský úrad v Bratislave (Bratislava District Mining Office) 

Mierová 19 

821 05 Bratislava 

SLOVENSKO/SLOVAKIA 

Tekið er á móti umsóknum í 90 daga eftir að auglýsingin birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

(C 3, 7.1.2019, bls. 2). 

Frekari upplýsingar um skilyrði þátttöku í valferlinu, hvernig unnt er að nálgast afrit af gögnum um 

merkingu hinnar vernduðu lindar og um merkingu vinnslusvæðis, kröfur um inntak umsókna og hvernig 

ber að leggja fram umsóknir, matsviðmið og áætlaða dagsetningu leyfisveitingar er að finna í Stjtíð. ESB 

C 3, 7.1.2019, bls. 2. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 164, 30.6.1994, bls. 3. 

2019/EES/3/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.003.01.0002.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.003.01.0002.01.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 samkvæmt 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1) 

Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 

Markaðs-

leyfisnúmer 
Nánari upplýsingar 

Bis(2-metoxýetýl)-

eter (díglým) 

EB-nr.: 203-924-4 

CAS-nr. 111-96-6 

C(2018) 8469 14. desember 2018 REACH/18/14/0 Stjtíð. ESB C 460, 

21.12.2018, bls. 27 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2018) 8490 14. desember 2018 REACH/18/20/0 Stjtíð. ESB C 460, 

21.12.2018, bls. 28 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2018) 8494 14. desember 2018 REACH/18/18/0 Stjtíð. ESB C 460, 

21.12.2018, bls. 29 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2018) 8563 14. desember 2018 REACH/18/19/0 

REACH/18/19/1 

REACH/18/19/2 

REACH/18/19/3 

Stjtíð. ESB C 460, 

21.12.2018, bls. 30 

Krómtríoxíð 

EB-nr. 215-607-8 

CAS-nr. 1333-82-0 

C(2018) 8564 14. desember 2018 REACH/18/17/0 Stjtíð. ESB C 460, 

21.12.2018, bls. 31 

1,2-díklóróetan 

EB-nr. 203-458-1 

CAS-nr. 107-06-2 

C(2018) 8603 17. desember 2018 REACH/18/4/0 Stjtíð. ESB C 464, 

27.12.2018, bls. 6 

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/3/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0027.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0028.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0029.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0030.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0030.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0031.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.460.01.0031.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.464.01.0006.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.464.01.0006.01.ENG
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm.
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