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9.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 36/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9234 – Harris Corporation/L3 Technologies) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Harris Corporation („Harris“, Bandaríkjunum). 

– L3 Technologies, Inc. („L3“, Bandaríkjunum). 

Harris nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir L3 í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Harris: alþjóðlegt fyrirtæki innan geim- og varnartækni sem útvegar vörur, kerfi og þjónustu á sviði hervarna, 

stjórnsýslu og viðskipta. 

– L3: alþjóðlegt fyrirtæki innan geim- og varnartækni sem veitir viðskiptavinum innan hersins, heimavarna og almennings-

flugs njósna-, eftirlits- og könnunarkerfi sem og samskiptakerfi og rafræn kerfi.  

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 154, 

6.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9234 – Harris Corporation/L3 Technologies 

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/36/01 

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


Nr. 36/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9239 – Evonik/Peroxychem) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. apríl 2019 tilkynning skv. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) um fyrirhugaðan 

samruna, og í kjölfar vísunar skv. 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar, þar sem þýska fyrirtækið Evonik Industries AG („Evonik“), 

sem lýtur yfirráðum þýska fyrirtækisins RAG Stiftung, öðlast með hlutafjárkaupum að fullu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir bandaríska fyrirtækinu Peroxychem Holdings L.P. („Peroxychem“).  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Evonik: framleiðsla og markaðssetning sérnotaíðefna, með áherslu á vörur á sviði næringar og heilsu, auðlindanýtni 

og hágæðaefna. 

– Peroxychem: framleiðsla og afhending vetnisperoxíðs, persúlfats og perediksýru, sem og endursala á brenni-

steinsafleiðum. 

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 154, 

6.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9239 – Evonik/Peroxychem 

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/36/02 

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


9.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 36/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9339 – Kennedy Wilson/AXA/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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: 

– Kennedy-Wilson Holdings, Inc. („Kennedy Wilson“, Bandaríkjunum). 

– AXA S.A. („AXA“, Frakklandi). 

Kennedy Wilson og AXA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir þremur nýstofnuðum fyrirtækjum („JV“), sem munu kaupa, hafa eignarhald á og stjórna húsnæði og 

skrifstofurými á Írlandi sem er leigt á einkamarkaði. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í sameiginlega fyrirtækinu.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Kennedy Wilson: fjárfesting í, þróun á og stýring fasteigna.  

– AXA: líftrygging, heilsutrygging og aðrar tryggingar, sem og fjárfestingarstýring. 

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 158, 

10.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9339 – Kennedy Wilson/AXA/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/36/03 

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


Nr. 36/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9364 – Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger  

Infrastructure Europe/Etix Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. apríl 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Stoa S.A. („Stoa“, Frakklandi), undir yfirráðum Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Frakklandi). 

– InfraVia II Invest S.A. („InfraVia“, Lúxemborg), undir yfirráðum InfraVia Capital Partners SAS („InfraVia Capital 

Partners“, Frakklandi). 

– SBI Crypro Investment Co. Ltd. („SBI“, Japan), undir yfirráðum SBI Holdings, Inc. (Japan). 

– Tiger Infrastructure Europe S.a.r.l. („Tiger“, Lúxemborg), undir yfirráðum Tiger Infrastructure Partners Fund LP 

(Bandaríkjunum). 

– Etix Group S.A. („Etix“, Lúxemborg). 

Stoa, InfraVia, SBI og Tiger ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Etix 

í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum af hálfu Stoa. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Stoa: fjárfestingarfélag. 

– Etix: veitir þjónustu á sviði gagnavera í Evrópu, Afríku, Suður-Ameríku og Suðaustur Asíu. 

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 157, 

8.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9364 – Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger Infrastructure Europe/Etix 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. 

2019/EES/36/04 

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


9.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 36/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake“, Bandaríkjunum). 

– Insight Venture Management LLC („Insight“, Bandaríkjunum). 

– Appriss Holdings, Inc. („Appriss“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Alert Holdings Company, Inc. („Alert“, 

Bandaríkjunum). 

Clearlake og Insight ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Appriss. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Clearlake: einkafjárfestingarfyrirtæki með kjarnastarfsemi á sviði hugbúnaðar og þjónustu sem byggist á tækni, 

iðnaðarvara, orkumála og neytendaþjónustu. 

– Insight: leiðandi alþjóðlegt áhættufjárfestingarfyrirtæki og framtakssjóður sem fjárfestir í tækni- og hugbúnaðar-

fyrirtækjum í örum vexti. 

– Appriss: veitir tækni- og gagnagreiningarlausnir til opinberra ríkisstjórna og fyrirtækja í þremur eftirfarandi geirum: 

öryggi, heilsu og smásölu. 

– GHEL: eignarhaldsfélag. 

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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 157 

8.5.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9375 – Clearlake/Insight/Appriss  

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/36/05 

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


Nr. 36/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.5.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9172 – Liberty House Group/ArcelorMittal Divestment Businesses) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32019M9172. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9288 – CACF/BBPM/Agos Ducato/ProFamily) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32019M9288. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/36/06 

2019/EES/36/07 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9347 – OEP/WP Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32019M9347. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/36/08 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 27. nóvember 2018  

þar sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum  

og framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL) 

Hinn 27. nóvember 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum  

1. mgr. 8. gr. reglugerðarinnar. Ákvörðunina í heild sinni, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á 

vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: http://ec.europa.eu/comm/competition/ 

index_en.html.  

  

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

2019/EES/36/09 

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti sem  

innheimta ber í tengslum við endurheimtu ríkisaðstoðar svo og viðmiðunar- og  

afreiknivexti fyrir 28 aðildarríki; vextirnir gilda frá miðvikudagur, 1. maí 2019 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun aðferðar 

við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að bæta við 

grunnvextina viðeigandi álagi í samræmi við orðsendinguna eftir því í hvaða samhengi viðmiðunarvextirnir 

eru notaðir. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem nemur 

100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 um 

breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir með því 

að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 104, 19.3.2019, bls. 4 og EES-viðbæti nr. 26, 4.4.2019, bls. 18. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,02 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 0,00 -0,16 1,98 -0,16 0,03 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,03 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 0,00 -0,13 1,98 -0,13 0,04 -0,13 -0,13 

1.5.2019 – -0,11 -0,11 0,00 -0,11 1,98 -0,11 0,03 -0,11 -0,11 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 0,28 0,56 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 0,28 0,56 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

1.5.2019 – -0,11 -0,11 -0,11 0,28 0,56 -0,11 -0,11 -0,11 -0,11 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.1.2019 31.1.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,31 -0,16 -0,16 1,09 

1.2.2019 28.2.2019 -0,16 -0,16 -0,16 1,87 -0,16 3,56 -0,24 -0,16 -0,16 1,09 

1.3.2019 31.3.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,13 -0,13 -0,13 1,09 

1.4.2019 30.4.2019 -0,13 -0,13 -0,13 1,87 -0,13 3,56 -0,03 -0,13 -0,13 1,09 

1.5.2019 – -0,11 -0,11 -0,11 1,87 -0,11 3,56 0,02 -0,11 -0,11 1,09 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2019:104:TOC
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