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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9142 – REWE/Lekkerland) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– REWE-ZENTRALFINANZ eG (Þýskalandi, „REWE“) og REWE-Zentral Aktiengesellschaft (Þýskalandi) (einu 

nafni „REWE Group“), 

– Lekkerland AG & Co. KG (Þýskalandi) og Lekkerland AG (Þýskalandi) (einu nafni „Lekkerland“). 

REWE nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Lekkerland í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– REWE: stundar einkum smásöludreifingu á daglegum neysluvörum. Fyrirtækið rekur stórmarkaði, drykkjarvöru-

verslanir, lágvöruverðsverslanir, almennar byggingarvöruverslanir og lyfjaverslanir undir mismunandi vörumerkjum. 

– Lekkerland: stundar einkum heildsöludreifingu á daglegum neysluvörum, t.d. tilbúnum mat og vörum öðrum en 

matvælum, m.a. tóbaki, auk þess sem það býður hleðslulausnir fyrir rafeindabúnað. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 245, 

22.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9142 – REWE/Lekkerland 

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/59/01 

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

(mál M.9332 – Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets) 

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

(EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar samkvæmt 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), þar með talið dótturfélög þess („Ericsson“, Svíþjóð), 

– Kathrein SE, þar með talið dótturfélög þess („Kathrein Group“, Þýskalandi).  

Ericsson nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Kathrein Group. Fyrirhugaður 

samruni varðar aðeins viðskipti Kathrein Group með hlutlaus loftnet og síur sem íhluti í búnað fyrir farsímanet. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ericsson: selur netbúnað og hugbúnað, svo og þjónustu fyrir rekstur netkerfa og fyrirtækja. 

– Kathrein Group: selur lausnir á sviði fjarskiptatækni.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 245, 

22. júlí 2019) Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9332 – Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets 

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/59/02 

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

(mál M.9367 – Mirova/Predica/Indigo) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 og í kjölfar vísunar í 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mirova S.A. („Mirova“, Frakklandi), 

– Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. („Predica“, Frakklandi), 

– Indigo Group („Indigo“, Frakklandi). 

Mirova og Predica ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Indigo með kaupum á Infra Foch Topco, eignarhaldsfélagi Indigo group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mirova: eignastýringarfélag sem lýtur endanlegum yfirráðum Banque Populaire og Caisse d’Epargne („BPCE“) 

Groupe. BPCE hefur höfuðstöðvar í París, Frakklandi og stundar fjölbreytta starfsemi á sviði bankaþjónustu og 

vátrygginga. 

– Predica: líf- og heylsutryggingafélag sem tilheyrir Crédit Agricole Assurances, sem hefur höfuðstöðvar í París, 

Frakklandi. 

– Indigo: Indigo hefur höfuðstöðvar í París, Frakklandi, og býður bifreiðastæði ásamt því að bjóða rafræna þjónustu á 

því sviði og ferliþjónustu fyrir einstaklinga, einkum í Frakklandi, Belgíu, Spáni og Lúxemborg.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 251, 

26.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9367 – Mirova/Predica/Indigo 

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/59/03 

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

(mál M.9411 – Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Parker-Hannifin Corporation („Parker“, Bandaríkjunum), 

– Lord Corporation („Lord“, Bandaríkjunum). 

Parker nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Lord. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Parker: eignarhaldsfélag Parker Group sem framleiðir tækni sem varðar hreyfistjórnun, hreinsun vökva, vörur sem stýra 

vökva og eldsneyti, mælitæki fyrir ferli, loftkælingu, kælingu, rafsegulhlífar og hitastýrivörur. 

– Lord: alþjóðlegt og fjölþætt tækni- og framleiðslufyrirtæki sem býður fjöldbreytt vöruúrval, þ.m.t. lím, húðunarefni, 

stýrikerfi fyrir titring og hreyfingu í loftförum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 245, 

22.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9411 – Parker-Hannifin Corporation/Lord Corporation 

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/59/04 

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

(mál M.9423 – Strategic Value Partners/Pfleiderer) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst þriðjudagur, 16. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Strategic Value Partners, LLC („Strategic Value Partners“, Bandaríkjunum), 

– Pfleiderer Group S.A. („Pfleiderer“, Póllandi) 

Strategic Value Partners nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Pfleiderer. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 11. júlí 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Strategic Value Partners: verðbréfafyrirtæki í einkaeigu sem stýrir vogunarsjóði og blönduðum sjóðum með hlutabréf 

í óskráðum félögum sem fjárfesta í hlutabréfum skráðra félaga og óskráðra, mörkuðum fyrir skuldir og öðrum 

óhefðbundnum fjárfestingarmörkuðum um heim allan. 

– Pfleiderer: framleiðsla á margs konar unnum viði og yfirborðstilbúnum vörum, þ.m.t. spónaplötum, trefjaplötum, 

texplötum og límtré til margskonar nota, m.a. við framleiðslu á vinnuborðum, húsgögnum, innréttingum, byggingar-

vörum og gólfefnum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 247, 

23.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9423 – Strategic Value Partners/Pfleiderer 

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/59/05 

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

(mál M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst föstudagur, 12. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. („KKR“, Bandaríkjunum) og 

– Grupo Gallardo Balboa S.L.U. („Grupo Gallardo Balboa“, Spáni). 

KKR nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Grupo Gallardo Balboa. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréf. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: alþjóðlegt verðbréfafyrirtæki sem býður fjölbreytta þjónustu á sviði umsýslu með óskráðum eignum fyrir 

fjárfesta á almennum mörkuðum og mörkuðum fyrir óskráð félög og býður fyrirtækjum fjármagnsmarkaðslausnir, svo 

og félögum í eignasafni og öðrum viðskiptavinum. 

– Grupo Gallardo Balboa: eignarhaldsfélag, með höfuðstöðvar á Spáni, fyrir ýmis stálframleiðslufyrirtæki sem framleiða 

bylgjustál. Fyrir milligöngu rekstrarfélaga sinna á fyrirtækið verksmiðjur víða um Spán, m.a. í Extremadúra, Madríd, 

Astúrías og í Baskalandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 247, 

23.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9431 – KKR/Grupo Gallardo Balboa 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9441 – EDF/Energy2Market) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EDF Pulse Croissance Holding SAS („EDF Pulse Croissance“), sem lýtur yfirráðum Electricité de France SA 

(„EDF“) (Frakklandi), 

– Energy2Market GmbH („E2M“) (Þýskalandi). 

EDF Pulse Croissance nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir E2M . 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EDF: framleiðir, selur og flytur raforku, einkum í Frakklandi en einnig utan Frakklands. EDF starfar einnig á sviði gass, 

svo og við mannvirkjagerð, rekstur og viðhald á raforkuverum og orkunetum og veitir þjónustu á sviði endurvinnslu 

úrgangs og á sviði orkumála. 

– E2M: þýskt hlutafélag sem safnar upplýsingum um raforkuverð frá samkeppnisaðilum. Það sérhæfir sig í beinni sölu 

á raforku frá endurnýjanlegum orkugjöfum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 249, 

25.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9441 – EDF/Energy2Market 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9454 – EP Global Commerce/METRO) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP Global Commerce a.s. (Tékklandi), 

– METRO AG (Þýskalandi) 

EP Global Commerce a.s. nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir METRO 

AG í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 21. júní 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EP Global Commerce a.s.: EP Global Commerce a.s., sem á nú þegar 10,91% óbeinan hlut í METRO AG er félag 

sem hefur þann helsta tilgang að halda (óbeint) á hlutum í METRO AG. Það lýtur yfirráðum Daniels Kretinskys sem 

heldur hlutum í fjölda fyrirtækja sem starfa einkum á sviði veitu- og orkumála, útgáfu og útvarpsrekstrar og, að 

takmörkuðu leyti, á sviði rafrænnar verslunar. 

– METRO AG: METRO AG starfar einkum á sviði smásölu á neytendavörum undir vörumerkinu Real og á sviði heildsölu 

á daglegum neytendavörum í verslunum undir heitunum METRO og MAKRO Cash & Carry. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 249, 

25.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9454 – EP Global Commerce/METRO 

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 

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.9190 – ADP/Bouygues/BPCE/IFC/Marguerite/TAV/ZAIC-A) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 frönsku 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 

32019M9190. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9314 – Sogeclair/AddUp/PrintSky) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 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 

32019M9314. 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.9382 – Toyota Financial Services/Mazda Motor Corporation/ 

SMM Auto Finance) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júlí 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 

32019M9382. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9400 – Apollo Management/Ares/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. júlí 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 

32019M9400. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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