
 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 32 

26. árgangur 

25.4.2019 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  

2019/EES/32/01  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9300 – Tyson Foods/European 

and Thai businesses of BRF) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  1 

2019/EES/32/02  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9304 – Tenaris/Severstal/JV) – 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  2 

2019/EES/32/03  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9321 – MRG/PMV/SFPI–FPIM/ 

Euroports) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ..........  3 

2019/EES/32/04  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9333 – H&F/Blackstone/Scout24) 

– Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ............................  4 

2019/EES/32/05  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9341 – First State Investment 

International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana) – Mál sem kann að verða tekið 

fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  .............................................................................  5 

2019/EES/32/06  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9348 – Omers Infrastructure/ 

Morgan Stanley/VTG) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  6 

2019/EES/32/07  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9278 – LVMH/Belmond)  .........................................................................................  7 

2019/EES/32/08  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9280 – DXC Technology/Luxoft Holding)  ..............................................................  7 



2019/EES/32/09  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9318 – Colisée/Armonea)  .........................................................................................  8 



25.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9300 – Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF) 

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: 

–  Tyson Foods, Inc. (Bandaríkjunum). 

–  European and Thai businesses of BRF S.A. (Brasilíu). 

Tyson Foods, Inc. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum BRF S.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Tyson Foods: fjölþjóðlegt matvælafyrirtæki sem leggur áherslu á próteinríkar vörur og fæst aðallega við framleiðslu á 

eftirfarandi: nautakjöti, svínakjöti, kjúklingi og tilbúnum matvælum. 

–  BRF: brasilískt matvælafyrirtæki. Einingar innan þess í Evrópu og Thaílandi eru með starfsemi í aðfangakeðju fyrir 

kjúkling í Thaílandi og innflutning til, sem og frekari vinnslu á kjúklingakjöti innan EES-svæðisins.  

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 146, 

26.4.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9300 – Tyson Foods/European and Thai businesses of BRF 

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/32/01 

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

(mál M.9304 – Tenaris/Severstal/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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: 

–  Tenaris S.A. (Lúxemborg). 

–  PAO Severstal (Rússneska sambandslýðveldinu). 

–  Sameiginlegt félag (Singapúr). 

Tenaris S.A og PAO Severstal ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir sameiginlegu félagi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Tenaris S.A: framleiðsla og afhending á samskeytalausum og soðnum rörum og tengdum vörum og þjónustu fyrir 

olíu- og gasiðnað.  

–  PAO Severstal: námugröftur og framleiðsla og afhending á stálvörum.  

–  Sameiginlegt félag: bygging og starfræksla verksmiðju í Rússneska sambandslýðveldinu vegna framleiðslu og 

afhendingar á tilteknum pípulöguðum vörum fyrir olíu- og gasiðnað í Rússneska sambandslýðveldinu og Samveldi 

sjálfstæðra ríkja. 

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 143, 

23.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9304 – Tenaris/Severstal/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/32/02 

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

(mál M.9321 – MRG/PMV/SFPI–FPIM/Euroports) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Monaco Resources Group („MRG“, Mónakó). 

–  Participatie Maatschappij Vlaanderen („PMV“, Belgíu). 

–  Société fédérale de participations et d‘investissement – Federale participatie- en investeringsmaatschappij („SFPI-

FPIM“, Belgíu).  

–  Euroports Holdings S.à r.l. („Euroports“, Lúxemborg). 

MRG, PMV og SFPI–FPIM ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Euroports. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  MRG: alþjóðleg samstæða á sviði náttúruauðlinda, með dreifðar eignir, sem fæst við málma og jarðefni, búvöruvið-

skipti, orku, vöruferlisstýringu og tækni, auk fjármála og fjárfestinga. 

–  PMV: fjárfestingarfélag sem er að fullu í eigu flæmska hlutans og fæst einkum við fjármögnun í þágu athafnamanna, 

frumkvöðla og vaxtarfyrirtækja, auk innviða, fasteigna og orkufjárfestinga. 

–  SFPI–FPIM: fjárfestingarfyrirtæki að fullu í eigu belgíska ríkisins sem fjárfestir í opinberum fyrirtækjum og 

einkafyrirtækjum sem hafa sérstaka þýðingu fyrir belgíska ríkið. 

–  Euroports: rekstur stöðva, farmmiðlun og virðisaukandi þjónusta á borð við vinnslu, tollmeðferð, sekkjun eða pökkun. 

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 146, 

26.4.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9321 – MRG/PMV/SFPI–FPIM/Euroports 

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/32/03 

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

(mál M.9333 – H&F/Blackstone/Scout24) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hellman & Friedman LLC („H&F“, Bandaríkjunum). 

– Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Bandaríkjunum).  

–  Scout24 AG („Scout24“, Þýskalandi).  

H&F og Blackstone ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Scout24.  

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var föstudagur, 15. febrúar 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  H&F: framtakssjóður sem stýrir eignasafni fyrirtækja í ýmsum atvinnuvegum. 

–  Blackstone: fjárfestingarstýringarfyrirtæki sem stýrir eignasafni fyrirtækja í ýmsum atvinnuvegum.  

–  Scout24: smáauglýsingagátt á netinu sem sérhæfir sig í geirum tengdum fasteignum og vélknúnum ökutækjum.  

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 144, 

25.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9333 – H&F/Blackstone/Scout24 

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/32/04 

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


25.4.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9341 – First State Investment International/Iren Mercato/ 

OLT Offshore LNG Toscana) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  First State Investments International Limited („FSI“, Bretlandi), undir yfirráðum Commonwealth Bank of Australia. 

–  Iren Mercato S.p.A. („Iren Mercato“, Ítalíu), sem er hluti af Iren samstæðunni. 

–  OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. („OLT“, Ítalíu), sem stendur undir sameiginlegum yfirráðum Iren Mercato og 

Uniper Global Commodities SE („Uniper“, Þýskalandi).  

FSI og Iren Mercato ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir hinu OLT. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  FSI: stýrir langtímafjárfestingum í evrópskum fyrirtækjum sem fást við grunninnviði víðs vegar um Evrópu fyrir 

hönd fjölda viðskiptavina. 

–  Iren Mercato: afhending á gasi, raforku og hitaveita á Ítalíu. 

–  OLT: eignarhald og stjórnun OLT LNG stöðvarinnar undan ströndum 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 146, 

26.4.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9341 – First State Investment International/Iren Mercato/OLT Offshore LNG Toscana  

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/32/05 

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


Nr. 32/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.4.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9348 – Omers Infrastructure/Morgan Stanley/VTG) 

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: 

– Omers Infrastructure European Holdings B.V. („Omers Infrastructure“, Hollandi). 

– Morgan Stanley („Morgan Stanley“, Bandaríkjunum). 

Omers Infrastructure og Morgan Stanley ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir VTG Aktiengesellschaft („VTG“, Þýskalandi). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Omers Infrastructure: fjárfestingarvettvangur Omers Administration Corporation, Kanada, í Evrópu, sem stýrir 

fjölbreyttu alþjóðlegu safni hlutabréfa og skuldabréfa, sem og fjárfestingum í fasteignum, innviðum og óskráðum 

eignum, fyrir kanadískt lífeyriskerfi. 

–  Morgan Stanley: er bandarískt fjármálaþjónustufyrirtæki leiðandi á sínu sviði sem býður margvíslega þjónustu á borð 

við fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf, auðstýringu og fjárfestingarstýringu. 

–  VTG: vagnaleigu- og lestarflutningaþjónusta með höfuðstöðvar í Hamborg, Þýskalandi, sem hefur yfir að ráða stórum 

flota flutningavagna, einkum tankvagna, tengivagna, hefðbundinna vöruvagna og vöruvagna með hliðranlegum 

veggjum. Auk leigu á vöruvögnum býður VTG upp á vöruferlisþjónustu með blönduðum flutningsmáta, með áherslu 

á lestarflutninga og flutninga með tankgámum um heim allan. 

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 142, 

23.4.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9348 – Omers Infrastructure/Morgan Stanley/VTG 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9278 – LVMH/Belmond) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32019M9278. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32019M9280. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9318 – Colisée/Armonea) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32019M9318. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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