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29.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.8934 – Danske Bank/DNB/Nordea Bank/SEB/Svenska Handelsbanken/ 

Swedbank/KYC Utility) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Danske Bank A/S („Danske Bank“, Danmörku).  

– DNB Bank ASA („DNB“, Noregi). 

– Nordea Bank Abp („Nordea“, Svíþjóð). 

– Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“, Svíþjóð).  

– Svenska Handelsbanken AB („Svenska Handelsbanken“, Svíþjóð). 

– Swedbank AB („Swedbank“, Svíþjóð). 

Fyrirhugaður samruni felst í sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, af hálfu DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken og Swedbank yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi 

(„KYC Utility“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Danske Bank, DNB, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken og Swedbank eru bankasamstæður með starfsstöðvar á 

Norðurlöndum.  

– KYC Utility mun starfa á Norðurlöndum og bjóða upp á þjónustu undir yfirskriftinni „þekkið viðskiptavininn ykkar“ 

(„KYC“) með því m.a. að safna, staðfesta og veita viðskiptavinum, s.s. bönkum og fjármálastofnunum, upplýsingar 

sem krafist er samkvæmt reglum um baráttu gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka því skyni að auðvelda 

samræmi við þær reglur. 

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 181, 

27.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.8934 – Danske Bank/DNB/Nordea Bank/Seb/Svenska Handelsbanken/Swedbank/KYC Utility 

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/43/01 

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


Nr. 43/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9205 – IBM/Red Hat) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  International Business Machines Corporation („IBM“, Bandaríkjunum). 

–  Red Hat Inc. („Red Hat“, Bandaríkjunum). 

IBM nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Red Hat í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  IBM: þróun, framleiðsla og markaðssetning á margvíslegum upplýsingatæknilausnum, eða hugbúnaði og kerfum fyrir 

fyrirtæki (s.s. netþjóna, vistunarkerfi, ský og framboð á gervigreindarlausnum) og innleiðing upplýsingatækni  

(s.s. viðskiptaráðgjöf og grunnvirkjaþjónusta). 

–  Red Hat: afgreiðsla á opnum hugbúnaði og stoðþjónustu, sem og þróun og framboð, m.a. með félagsafli, á breiðu 

úrvali opinna hugbúnaðarlausna fyrir viðskiptavini í fyrirtækjarekstri. 

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 185, 

29.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9205 – IBM/Red Hat 

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/43/02 

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


29.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9274 – GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare Business) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– GlaxoSmithKline plc. („GSK“, Bretlandi). 

– Pfizer Consumer Healthcare Business („Pfizer CH“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Pfizer Inc. 

GSK nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Pfizer CH í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GSK: alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem fæst við rannsóknir, þróun, framleiðslu og markaðssetningu á lyfseðilsskyldum 

lyfjum, bóluefnum og heilbrigðisvörum fyrir neytendur sem að jafnaði fást án lyfseðils og eru ætluð í ýmsum tilgangi. 

Heilsuvörur GSK sem dreift er um allan heim taka til ýmissa meðferðarsviða, m.a. verkjastjórnunar, öndunarfæra, 

næringar og meltingarheilbrigðis, húðlækninga og munnheilsu.  

– Pfizer CH: þróar, framleiðir og markaðssetur lyf án lyfseðils, bætiefni og næringarvörur um allan heim. Pfizer CH er 

með starfsemi um allan heim og fæst við ýmsa vöruflokka, m.a. verkjastýringu, öndunarfæraheilbrigði, meltingar-

færameðferð, fæðubótarefni og vörur til persónulegrar umhirðu.  

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 181, 

27.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9274 – GlaxoSmithKline/Pfizer Consumer Healthcare 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/43/03 

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


Nr. 43/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9319 – DP World/P&O Group) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  DP World FZE (Sameinuðu arabísku furstadæmin), sem er hluti af DP World PLC group („DP World“, Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum). 

–  Dubai Ferries Holding FZE („P&O Group“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum). 

DP World nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir P&O Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  DP World: starfræksla um allan heim á framstöðvum í höfnum, einnig vöruafgreiðsluþjónusta og vöruflutninga-

þjónusta á vörum í gámum í Norður-Evrópu og við Miðjarðarhafið.  

–  P&O Group: starfræksla á vöru- og farþegaflutningaferjum í Bretlandi, Írlandi og Norður-Evrópu (einkum Benelúx-

löndunum og Frakklandi) og farmmiðlun og vöruferlisþjónusta um alla Evrópu. 

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 179, 

24.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9319 – DP World/P&O 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“). 

2019/EES/43/04 

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


29.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9338 – Primonial/Samsung SRA/Building Lumière) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  New Primonial Holding SAS („Primonial“, Frakklandi) sem tilheyrir Bridgepoint-samstæðunni (Bretlandi). 

–  Samsung SRA Asset Management Co., Ltd. („SRA“, Suður-Kóreu), sem tilheyrir Samsung-samstæðunni (Suður-

Kóreu). 

– „Building Lumière“ (Frakklandi).  

Primonial og SRA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir „Building 

Lumière“. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Primonial: auðstýringarþjónusta.  

–  SRA: ráðandi eigandi og stjórnandi nokkurra fasteignasjóða. 

–  „Building Lumière“: fasteign staðsett í París.  

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 185, 

29.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9338 – Primonial/Samsung SRA/Building Lumière 

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/43/05 

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


Nr. 43/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9363 – Koito/Elbit/BWV/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Koito Manufacturing Co., Ltd. („Koito“, Japan).  

–  Elbit Systems Ltd. („Elbit“, Ísrael).  

–  BrightWay Vision („BWV“, Ísrael), sem er sem stendur sameiginlega undir yfirráðum Elbit og Synergetic Capital 

LLC.  

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

BWV. Að fyrirhuguðum samruna loknum mun Koito koma í stað Synergetic Capital LLC sem meirihlutaeigandi. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Koito: framleiðsla og afhending á i) lýsingu fyrir ökutæki og aukabúnaði, ii) lýsingu fyrir loftför og öðrum búnaði  

og iii) lýsingu fyrir skip/sérnotavörum.  

–  Elbit: þróun og sala á breiðu úrvali kerfa til notkunar í lofti, á láði og legi og vörur til varnar, heimavarnar og 

viðskiptanota.  

–  BWV: framleiðsla, rannsóknir og þróun og sala á bættum sjónkerfum fyrir ökutækjabúnað. Tæknilausnir BWV felast 

í virkni á borð við þróuð hjálparkerfi fyrir ökumenn. 

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 181, 

27.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9363 – Koito/Elbit/BWV/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/43/06 

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


29.5.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9373 – PAI Partners SAS/Areas Worldwide S.A.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  PAI Europe VII funds (Lúxemborg) sem er hluti af samstæðunni PAI Partners SAS („PAI Partners“, Frakklandi).  

–  Areas Worldwide (Frakklandi). 

PAI Partners nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Areas Worldwide. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PAI Partners: félag sem fjárfestir í óskráðum eignum og stýrir og/eða veitir ýmsum sjóðum ráðgjöf sem eiga félög 

sem fást við margvíslegar atvinnugreinar, t.d. þjónustu við atvinnurekstur, matvæli og neytendavörur, almennan 

iðnað, heilbrigðisþjónustu, og smásölu og dreifingu. 

–  Areas Worldwide: stýring sérleyfa fyrir veitingaþjónustu við ferðalanga, einkum við hraðbrautir, á flugvöllum og 

lestarstöðvum.  

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 181, 

27.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9373 – PAI Partners/Areas Worlwide S.A. 

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/43/07 

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


Nr. 43/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.5.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9388 – Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/ 

Perforce Software Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Francisco Partners, L.P. („Francisco Partners“, Bandaríkjunum). 

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

– Perforce Software Holdings, Inc. („Perforce“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Clearlake. 

Francisco Partners og Clearlake ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Perforce. 

Samruninn á sér stað með kaupum Francisco Partners á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Francisco Partners: fyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum félögum. 

–  Clearlake: fyrirtæki sem annast einkafjárfestingar. 

–  Perforce: lausnir í þróunarstarfsemi. 

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 185, 

29.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9388 – Clearlake Capital Group/Francisco Partners Management/Perforce Software Holdings 

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/43/08 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9392 – EQT/Parques Reunidos Servicios Centrales) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. maí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EQT Fund Management S.à r.l. („EQT“, Lúxemborg). 

– Parques Reunidos Servicios Centrales S.A. („Parques Reunidos“, Spánn). 

EQT nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Parques Reunidos í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 26. apríl 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EQT: fjárfestingar í grunnvirkjum og grunnvirkjatengdum eignum og starfsemi, einkum í Evrópu og Norður-

Ameríku. 

– Parques Reunidos: rekstur afþreyingargarða (þemagarða, dýragarða, sjávardýragarða, vatnsgarða, afþreyingarmiðstöðva 

innandyra og annarrar starfsemi með aðdráttarafl). 

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 185, 

29.5.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9392 – EQT/Parques Reunidos Servicios Centrales 

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/43/09 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

INPP/Gas Distribution Business of National Grid) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. maí 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 

32019M9296. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9329 – TDR Capital/NKD Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. maí 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 

32019M9329. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/43/10 

2019/EES/43/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. maí 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 

32019M9335. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

OLT Offshore LNG Toscana) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. maí 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 

32019M9341. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/43/12 
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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 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Bretland 

Flugleiðir Dundee Airport – Heathrow Airport 

Dundee Airport – Gatwick Airport 

Dundee Airport – Stansted Airport 

Dundee Airport – Luton Airport 

Dundee Airport – London City Airport 

Dundee Airport – Southend Airport 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 30. október 2019 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjónustu-

kvaðirnar 

Berist til: 

Karen Lawson 

Corporate Procurement Manager 

Bréfsími +44 1382433860 

Netfang: karen.lawson@dundeecity.gov.uk 
 

 

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 Finnland 

Flugleið Mariehamn (MHQ) – Stockholm Arlanda (ARN) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. mars 2016 

Gildistökudagur breytinga 1. mars 2020 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem varða almannaþjónustu-

kvaðirnar, án endurgjalds 

Nánari upplýsingar: 

Ålands Landskapsregering 

Heimilisfang: 

P.O.B. 1060 

AX-22111 Mariehamn 

ÅLAND/FINLAND 

Sími: +358 1825000 

Netfang: registrator@regeringen.ax 

Vefslóð: https://www.e-avrop.com/portaler/ 

Alandsportalen/Default.aspx 
 

 

2019/EES/43/14 

2019/EES/43/15 
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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 Bretland 

Flugleiðir Dundee Airport – Heathrow Airport 

Dundee Airport – Gatwick Airport 

Dundee Airport – Stansted Airport 

Dundee Airport – Luton Airport 

Dundee Airport – London City Airport 

Dundee Airport – Southend Airport 

Samningstími 2 ár með möguleika á 2 árum til viðbótar. 

Frá október 2019 til september 2023 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 61 dagur frá birtingu auglýsingarinnar í Stjórnartíðundum 

Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB C 169, 17.5.2019, bls. 8) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

Berist til: 

Karen Lawson 

Corporate Procurement Manager 

Bréfsími +44 1382433860 

Netfang: karen.lawson@dundeecity.gov.uk 
 

 

Tilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Frakkland 

Flugleið Rodez – París (Orly) 

Samningstími 20. janúar 2020 – 19. janúar 2024 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 24. júlí 2019 (kl. 12.00 að staðartíma) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de 

l’aéroport de Rodez-Aveyron 

Hôtel du Département 

7 Place Charles de Gaulle 

BP 724 

12007 Rodez Cedex 

FRANCE 

Sími: +33 565757610 

Netfang: smaeroport-rodez-aveyron@orange.fr 

Upplýsingar um kaupandann (vefsetur): 

http://www.e-occitanie.fr 
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Auglýsing stjórnvalda í Bretlandi með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og  

ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka  

og vinna kolvatnsefni 

Tilkynning um 32. leyfisveitingalotu breskra stjórnvalda vegna olíu- og gasvinnslu á hafsbotni 

Olíu- og gasstofnunin 

Lög um olíuvinnslu 1998 

Olíu- og gasstofnunin (OGA) auglýsir eftir umsóknum áhugaaðila um leyfi til vinnslu á hafsbotni á 

tilteknum svæðum á breska landgrunninu. 

Ítarlegar upplýsingar um útboðið, m.a. skrár og kort yfir svæði sem eru í boði og leiðbeiningar um leyfi, 

skilmála sem gilda um slík leyfi og hvernig standa skal að umsóknum, er að finna á vefsetri OGA 

(https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/). 

Frekari upplýsingar um matsferli og viðmiðanir, umhverfismat o.s.frv. er að finna í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins C 179, 24.5.2019, bls. 6. 

Ef ekki er þörf á viðeigandi úttekt í tengslum við tiltekið leitarsvæði verður tilkynnt um leyfi í framhaldi 

af þessu útboði af hálfu Olíu- og gasstofnuninarinnar innan átján mánaða frá dagsetningu þessarar 

auglýsingar (24.5.2019). 

Olíu- og gasstofnunin ber enga ábyrgð á útgjöldum sem stofnast hjá umsækjanda vegna undirbúnings eða 

framlagningar umsóknar. 

Hafið samband við: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, London WC1B 3HF, 

United Kingdom (Sími +44 3000671637). 

 

Yfirlit um ákvarðanir Evrópusambandsins um markaðsleyfi fyrir lyfjum 

Birt hefur verið í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins yfirlit um ákvarðanir um markaðsleyfi fyrir 

lyfjum sem teknar voru frá 1. til 30. apríl 2019. Sjá Stjtíð. ESB C 180, 24.5.2019, bls. 1 og bls. 16. 
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