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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9279 – EPH/Uniper France) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Energeticky a Prumyslovy Holding („EPH“, Tékklandi). 

–  Uniper France SAS („Uniper France“, Frakklandi), undir yfirráðum Uniper SE. 

EPH nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Uniper France í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  EPH: veitufyrirtæki sem annast ýmsa starfsemi, m.a. brúnkolanámuvinnslu, framleiðslu á rafmagni og hita, sem og 

dreifingu og afhendingu, auk flutnings, dreifingar, geymslu og afhendingar á gasi. 

–  Uniper France: raforkuframleiðsla, bæði með endurnýjanlegum og óendurnýjanlegum orkugjöfum, afhending á gasi 

og rafmagni í smásölu og meðhöndlun á ösku í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. 

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 140, 

16.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9279 – EPH/Uniper France 

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/30/01 

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


Nr. 30/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.4.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9296 – Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/ 

Gas distribution business of National Grid) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie Group („Macquarie“, Ástralíu). 

– China Investment Corporation („CIC“, Kína).  

– Allianz SE („Allianz“, Þýskalandi). 

– Dalmore Capital Limited („Dalmore“, Bretlandi). 

– International Public Partnerships Limited („INPP“, Bretlandi).  

– Gasdreifingarstarfsemi National Grid, landsnetsins („Cadent“, Bretlandi). 

Macquarie, CIC, Allianz, Dalmore og INPP ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Cadent í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: veitir þjónustu á sviði bankastarfsemi, fjármálaþjónustu, ráðgjafar, fjárfestinga og stýringar sjóða um 

allan heim. Macquarie stjórnar fyrirtækjum sem eru með starfsemi í gasgeiranum í Bretlandi: i) Corona Energy, sem 

afhendir gas og rafmagn til viðskiptavina sem annast viðskiptastarfsemi, iðnstarfsemi og opinbera starfsemi í 

Bretlandi; ii) Calon Energy, sem er eigandi þriggja samþættra gasknúinna orkuvera í Bretlandi og iii) Macquarie 

Energy Leasing, sem fæst við afhendingu og birgðahald mæla og eigna sem tengjast þeim í Bretlandi. 

– CIC: stofnað í janúar 2015 og sérhæfir sig í beinum fjárfestingum. CIC hefur sameiginleg yfirráð yfir Neptune Energy 

Group Limited („Neptune“), sem fæst við leit og vinnslu á olíu- og gasi, með áherslu á Norðursjó, Norður-Afríku og 

Suðaustur-Asíu. 

– Allianz: alþjóðleg fjármálaþjónustusamsteypa sem starfar á sviði vátrygginga og eignastýringar. 

– Dalmore: óháð rekstrarfélag sjóða með áherslu á fjárfestingarmöguleika með litla áhættu fyrir stofnanafjárfesta innan 

innviðageirans í Bretlandi. 

– INPP: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í innviðum. 

– Cadent: fjögur af átta flutningsnetum fyrir gas sem eru undir opineru eftirliti í Bretlandi og mynda landfræðilegt 

þjónustusvæði sem tekur til austurhluta Englands, norðurhluta Lundúna, norðvesturhluta Englands og Vestur-

Miðlanda. Cadent er sem stendur undir sameiginlegum yfirráðum Macquarie og landsnetsins National Grid. 

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 141, 

17.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9296 – Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid 

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/30/02 

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

(mál M.9313 – Equistone/CH&CO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Equistone Partners Europe Limited („Equistone“, Bretlandi). 

– CH & CO Catering Group (Holdings) Limited („CH&CO“, Bretlandi).  

Equistone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CH&CO í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Equistone: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum og styrkir miðstærðarfyrirtæki með því að fjárfesta sem 

samstarfsaðili ásamt stjórnendateymi í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi og Sviss.  

– CH&CO: veitingaþjónusta samkvæmt samningi og rekstrarleyfi fyrir matvörudreifingu í Bretlandi. 

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 141, 

17.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9313 – Equistone/CH&CO 

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/30/03 

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

(mál M.9326 – Saudi Aramco/Total Marketing/Sahel) 

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: 

– Saudi Aramco Retail Company („SARC“, Sádi Arabíu).  

– Total Marketing Services S.A. („Total MS“, Frakklandi).  

– Tasheelat Marketing Company („TMC“, Sádi Arabíu).  

– Sahl Transportation Company („STC“, Sádi Arabíu) (TMC og STC nefnast einu nafni „Sahel“). 

SARC og Total MS ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Sahel. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SARC: dótturfyrirtæki alfarið í eigu Saudi Arabian Oil Company („Saudi Aramco“, Sádi Arabíu) sem ber ábyrgð á 

eignarhaldi og stjórnun smásölustarfsemi Saudi Aramco í Sádi Arabíu. Saudi Aramco fæst við framleiðslu og 

markaðssetningu á hreinsuðum vörum. 

– Total MS: dótturfélag alfarið í eigu Total S.A. („Total“). Total MS fæst við dreifingu á hreinsuðum olíuvörum, m.a. 

eldsneyti. Total er alþjóðlegur samþættur orkuframleiðandi.  

– Sahel: TMC fæst við rekstur á neti bensínstöðva víðs vegar í Sádi Arabíu undir merkjum Sahel. Fyrirtækið sér einnig 

í gegnum tvö dótturfyrirtæki fyrir ýmsum vörum og þjónustu, s.s. snarli og drykkjum, sælgæti, hraðréttum og 

aukahlutum fyrir bíla. STC annast eldsneytisflutningaþjónustu til bensínstöðva Sahel.  

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 136, 

12.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9326 – Saudi Aramco/Total Marketing/Sahel 

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/30/04 

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


18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 30/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9335 – Triton/Luxinva/IFCO Systems) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Triton Managers V Limited (Jersey), Triton Fund V GP S.à r.l. (Lúxemborg), Triton Fund V F&F No. 3 General 

Partner Limited (Jersey) og TFF V Limited (Jersey) (einu nafni „Triton Fund V“). 

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

– IFCO Systems B.V. („IFCO Group“, Hollandi). 

Triton Fund V og Luxinva ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir IFCO Group. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton Fund V: tilheyrir samstæðu sjálfstæðra evrópskra framtakssjóða sem njóta stýringar og ráðgjafar Triton 

samstæðunnar (einu nafni „Triton“, Ermarsundseyjum). Framtakssjóðirnir sem Triton samstæðan stýrir, m.a. Triton 

Fund V, fást einkum við fjárfestingar í meðalstórum fyrirtækjum með höfuðstöðvar í Norður-Evrópu, með áherslu á 

starfsemi í þremur megingreinum: viðskiptaþjónustu, iðnstarfsemi og neytendum/heilsu. 

– Luxinva: óbeint dótturfyrirtæki Abu Dhabi Investment Authority („ADIA“) og eigandi fjárfestinga í óskráðum 

eignum. ADIA ríkisaðili í eigu furstadæmisins Abu Dhabi. Fyrirtækið fjárfestir með sjóðum sem stjórnvöld Abu 

Dhabi úthluta þeim og stýrir alþjóðlegu safni fjárfestinga sem dreifist á marga eignaflokka. 

– IFCO Group: starfsemi á sviði umbúða fyrir matvöruflutninga. Sér fyrir samnýttum endurnýtanlegum plastgeymum 

sem einkum eru notaðir til þess að flytja ferskvöru (m.a. ávexti, grænmeti, kjöt og alifugla, sjávarafurðir, egg og 

bakarísvöru) frá ræktendum og framleiðendum til smásala á matvörumarkaði. IFCO Group annast einnig umsýslu í 

tengslum við plastgeyma, allt frá afhendingu á hreinum geymum til framleiðenda, og söfnun þeirra frá smásölum, til 

hreinsunar og sótthreinsunar vegna endurnota. 

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 140, 

16.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9335 – Triton/Luxinva/IFCO Systems 

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/30/05 

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

(mál M.9351 – DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DIF Infra 5 UK Limited („DIF“), undir yfirráðum DIF Management Holding BV (Hollandi). 

– Green Investment Group Investments Limited („GIG“ Bretlandi) undir yfirráðum Macquarie Group Limited 

(Ástralíu). 

– Covanta Holding 3 UK Limited („Covanta“), undir yfirráðum Covanta Holding Corporation (Bandaríkjunum). 

– Covanta Europe Assets Limited („Dublin Waste-to energy facility“ sorporkuver í Dublin, Írlandi). 

DIF, GIG og Covanta ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir sorporkuverinu í 

Dublin. Sorporkuverið í Dublin er sem stendur sameiginlega undir yfirráðum Covanta og GIG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DIF: fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í innviðum. 

– GIG: sérhæfir sig í stórum fjárfestingum í grænni orku, afhendingu verkefna, stýringu eignasafna og tengdri þjónustu. 

– Covanta: fæst einkum við úrgangslosun og starfsemi orkugeiranna. 

– Sorporkuverið í Dublin: fæst við úrgangslosun og rafmagnsframleiðslu. 

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 140, 

16.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9351 – DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-energy facility  

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/30/06 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9358 – Bregal Unternehmerkapital/Media Central) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bregal Unternehmerkapital II LP, Bregal Unternehmerkapital II Feeder LP, Bregal Unternehmerkapital II-A SCSp 

(einu nafni „Bregal Unternehmerkapital“) (Jersey og Lúxemborg), undir yfirráðum Cofra Holding AG (Sviss). 

– Media Central Gesellschaft für Handelskommunikation und Marketing mbH („Media Central“) (Þýskalandi). 

Bregal Unternehmerkapital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Media 

Central. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bregal Unternehmerkapital: fjárfestingarsjóður. 

– Cofra Holding AG: eignarhaldsfélag. 

–  Media Central: auglýsinga- og markaðssetningarþjónusta fyrir viðskiptafélög. 

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 140, 

16.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9358 – Bregal Unternehmerkapital/Media Central 

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/30/07 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8941 – EQT/Widex/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. febrúar 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32019M8941. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9334 – GTCR/Apax Partners/Dolphin TopCo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. apríl 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 

32019M9334. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/30/08 

2019/EES/30/09 

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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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 7. desember 2016 

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

EES-samningsins 

(mál AT.39914 – Euro Interest Rate Derivatives) 

Hinn 7. desember 2016 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans 

um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 130, 8.4.2019, bls. 11), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. Texti ákvörðunarinnar hefur verið birtur, að 

slepptum trúnaðarupplýsingum, á vef aðalskrifstofu samkeppnismála, Competition Directorate-General, á 

eftirfarandi vefsetri: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 7. mars 2019 

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

EES-samningsins 

(mál AT.40023 – Aðgangur að áskriftarsjónvarpi yfir landamæri) 

Hinn 7. mars 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 101. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 132, 9.4.2019, bls. 8), að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna 

af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.  

  

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

2019/EES/30/10 

2019/EES/30/11 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.130.01.0011.01.ENG
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.132.01.0008.01.ENG
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Breyting á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Bretland 

Flugleiðir Glasgow – Campbeltown 

Glasgow – Tiree 

Glasgow – Barra 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða Hinn 21. desember 1996 

Gildistökudagur breytinga 25. október 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkom-

andi upplýsingum og/eða skjölum sem varða almanna-

þjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Transport Scotland 

Area 2D (N) 

Victoria Quay 

Edinburgh 

EH6 6QQ 

UNITED KINGDOM 

Sími: +44 1312440854 

Netfang: Michael.Bratcher@transport.gov.scot 

Hafið samband við: Michael Bratcher, Policy Officer, 

Aviation Team 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 4. mgr. 16. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Bretland 

Flugleiðir City of Derry Airport – London City Airport 

City of Derry Airport – London Gatwick 

City of Derry Airport – London Heathrow 

City of Derry Airport – London Luton 

City of Derry Airport – London Southend 

City of Derry Airport – London Stansted 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða Maí 2019 

Netfang þar sem unnt er að nálgast textann og allar 

viðkomandi upplýsingar og/eða skjöl sem varða 

almannaþjónustukvaðirnar: 

tenders@derrystrabane.com 

 

2019/EES/30/12 

2019/EES/30/13 

mailto:Michael.Bratcher@transport.gov.scot
mailto:tenders@derrystrabane.com


18.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 30/11 

 1
8

.4
.2

0
1
9

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 3
0
/1

1
 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Bretland 

Flugleiðir Glasgow – Campbeltown 

Glasgow – Tiree 

Glasgow – Barra 

Samningstími 25. október 2019 – 24. október 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum Kl. 12 á hádegi mánudaginn 24. júní 2019 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar, með því að hafa samband: 

Transport Scotland 

Area 2D (N) 

Victoria Quay 

Edinburgh 

EH6 6QQ 

UNITED KINGDOM 

Sími: +44 1312440854 

Netfang: Michael.Bratcher@transport.gov.scot 

Hafið samband við: Michael Bratcher, Policy Officer, 

Aviation Team 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 5. mgr. 17. gr.  

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

reglur um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Bretland 

Flugleiðir City of Derry Airport – London City Airport 

City of Derry Airport – London Gatwick 

City of Derry Airport – London Heathrow 

City of Derry Airport – London Luton 

City of Derry Airport – London Southend 

City of Derry Airport – London Stansted 

Samningstími Í upphafi í 16 mánuði, fram til 27. mars 2021, með það 

fyrir augum að framlengja megi um 24 mánuði til 

viðbótar. 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum Kl. 12 á hádegi þriðjudaginn 28. maí 2019 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustu-

kvaðirnar, með því að hafa samband: 

tenders@derrystrabane.com 

 

2019/EES/30/14 

2019/EES/30/15 

mailto:Michael.Bratcher@transport.gov.scot
mailto:tenders@derrystrabane.com
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Ákvarðanir aðildarríkjanna um að veita, fella niður tímabundið eða  

afturkalla flugrekstrarleyfi, birtar í samræmi við 3. mgr. 10. gr. reglugerðar  

(EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu (endurútgefin) 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur í samræmi við 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1008/2008 um 

sameiginlegar reglur um flugrekstur í Bandalaginu (endurútgefin) (1) birt ákvarðanir aðildarríkjanna um 

að veita, fella niður tímabundið eða afturkalla flugrekstrarleyfi sem teknar voru frá 1. janúar 2018 til  

31. desember 2018. Nánari upplýsingar um þessar ákvarðanir er að finna í Stjtíð. ESB C 133, 10.4.2019, 

bls. 14. 

 

Tilkynning frá stjórnvöldum í Hollandi um beitingu 2. mgr. 19. gr.  

reglugerðar (EB) nr. 1008/20088 um reglur um dreifingu umferðar milli  

flugvallanna Schiphol og Lelystad 

Framkvæmdastjórninni barst 29. mars 2019 tilkynning frá stjórnvöldum í Hollandi, skv. 3. mgr. 19. gr. 

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

í Bandalaginu (1), um drög að tilskipun um innleiðingu hollenskra reglna um dreifingu flugumferðar milli 

flugvallanna Schiphol og Lelystad. 

Sjá nánar Stjtíð. ESB C 136, 12.4.2019, bls. 26. Heildartextann er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2019-schiphol-lelystad-distribution-rules_en 

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir innan 15 daga frá birtingu 

þessarar orðsendingar (Stjtíð. ESB C 136, 12.4.2019, bls. 26): 

Directorate-General for Mobility and Transport (Unit E1 aviation policy) 

European Commission 

Office: DM24 05/100 

1049 Bruxelles/Brussel 

MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu 

  

(1) Stjtíð. ESB L 293, 31.10.2008, bls. 3. 

2019/EES/30/16 

2019/EES/30/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.133.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.133.01.0014.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.136.01.0026.01.ENG
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/consultations/2019-schiphol-lelystad-distribution-rules_en
mailto:MOVE-AIR-SERVICES-REGULATION@ec.europa.eu
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