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2.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 34/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9238 – INEOS/Ashland Global (Composites Business and Butanediol  

Manufacturing Facility)) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– INEOS Enterprises Holdings Limited („INEOS“, Sviss), 

– Framleiðsludeild Ashland Global Holdings Inc. („Ashland“, Bandaríkjunum) fyrir samsett efni í Marl (Þýskalandi 

(„markfyrirtækið“). 

INEOS nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af Ashland.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– INEOS: framleiðsla og sala á jarðolíuefnum, sérnota íðefnum og olíuvörum, um heim allan.  

– Markfyrirtækið: framleiðsla og sala á sérnota íðefnum sem eru notuð við framleiðslu á samsettu resíni, svo sem 

vínýlesteraresínum, gelhjúpi og ómettuðum pólýesterresínum, svo og framleiðsla (í Marl) og sala á bútandíóli, 

tetrahýdrófúrani og öðrum sérnota íðefnum sem eru notuð við framleiðslu á iðnaðarplasti, teygjanlegum 

mjúkplastsfjölliðum og sérnota leysiefni, 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.  

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 151, 

3.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:  

M.9238 – INEOS/Ashland Global (Composites Business and Butanediol Manufacturing 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, p. 1 („samrunareglugerðin). 

2019/EES/34/01 

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


Nr. 34/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9307 – Onex/AEG/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Onex Corporation („Onex“, Kanada), 

– Anschutz Entertainment Group, Inc. („AEG“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Anschutz Corporation 

(Bandaríkjunum). 

Onex og AEG ná sameiginlegum yfirráðum yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“) sem mun fá heitið ASM Global 

(„ASM“).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Onex: framtaksfyrirtæki sem veitir fjölda fjárfestingarsjóða þjónustu á sviði fjárfestingastýringar. Onex ræður yfir 

fjölda fyrirtækja í eignasöfnum sem starfa innan fjölda atvinnugreina. 

– AEG: íþróttir og lifandi skemmtun. 

Hið sameiginlega fyrirtæki mun sameina vettvangsstjórnunardeild AEG, AEG Facilities LLC, og vettvangsstjórnunarsvið 

Onex, SMG US Parent, Inc. 

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 151, 

3.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9307 – Onex/AEG/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/34/02 

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


2.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 34/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9329 – TDR Capital/NKD Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TDR Capital LLP (TDR Capital, Bretlandi), 

– NKD Holdings GmbH (Þýskalandi), NKD Österreich Holding GmbH (Austurríki), og Sun Fortune Ltd. (Hong Kong) 

(einu nafni - NKD Group, Þýskalandi) 

TDR Capital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NKD Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– TDR Capital: framtaksfyrirtæki með fjárfestingar í félögum í fjölbreyttum atvinnugreinum, m.a. bensínstöðvum og 

smásöluverslunum sem tengjast þessum bensínstöðvum.  

– NKD Group: lágvöruverslun sem selur fatnað, vefnaðarvöru fyrir heimilið og aðrar vörur, (t.d. leikföng, ýmiss konar 

raftæki og ljósabúnað) í Þýskalandi, Austurríki, Ítalíu, Slóveníu og Króatíu. 

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 151, 

3.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9329 – TDR Capital/NKD 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, p. 1 („samrunareglugerðin). 

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

2019/EES/34/03 

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


Nr. 34/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.5.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8744 – Daimler/BMW/Car Sharing JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu 

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

verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8744. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8785 – The Walt Disney Company/Twenty-First Century Fox) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. nóvember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er eingöngu 

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

verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32018M8785. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/34/04 

2019/EES/34/05 

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


2.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 34/5 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9305 – Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32019M9305. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9306 – ENGIE/CDPQ/TAG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32019M9306. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/34/06 

2019/EES/34/07 

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


Nr. 34/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.5.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9308 – Ansaldo/REPH/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. 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 

32019M9308. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9322 – Vista Equity Partners/TA Associates/Aptean) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32019M9322. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

Flugleiðir Quimper – París (Orly) 

Samningstími 27. október 2019 – 26. október 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 26. júní 2019, kl. 12 að staðartíma 

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: 

BRITTANY REGION 

283, avenue du Général Patton 

CS 21 101 

35 711 Rennes Cedex 7 

FRANCE 

Upplýsingar um kaupandann (vefsetur): 

https://www.megalisbretagne.org 

 

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 Frakkland 

Flugleiðir La Rochelle – Poitiers-Lyon 

Samningstími 1. nóvember 2019 – 31. október 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 1. júlí 2019, kl. 17 að Parísartíma 

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: 

Syndicat Mixte des Aéroports de la Rochelle – Île de Ré 

et Rochefort – Charente-Maritime 

Rue du Jura 

17000 La Rochelle 

FRANCE 

Sími +33 546428671 

Bréfsími: +33 546000484 

Netfang: aeroport@larochelle.aeroport.fr 

Upplýsingar um kaupandann (vefsetur): 

http://www.e-marchespublics.com/ 
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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 Tékkland 

Flugleiðir Brno (Tékklandi) – München (Þýskalandi) 

Samningstími u.þ.b. 27. október 2019 – 24. mars 2022 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 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 við: 

Nánari upplýsingar veitir: 

Jihomoravský kraj — Krajský úřad 

Žerotínovo nám. 449/3 

601 82 Brno 

CZECH REPUBLIC 

Sími +420 541651338 

Netfang: megova.dana@kr-jihomoravsky.cz 

www.kr-jihomoravsky.cz 
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