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1.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 60/1 
 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9330 – Denso/Hirose) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Denso Corporation („Denso“, Japan), 

– Hirose-verksmiðjan (Japan), í eigu Toyota Motor Corporation. 

Denso nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hirose-verksmiðjunni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Denso: japanskt fyrirtæki sem framleiðir og selur háþróaða varahluti og íhluti fyrir framleiðendur vélknúinna ökutækja 
og íhluti fyrir bifreiðaframleiðendur, aðrar neytendavörur, svo og iðnaðarvörur. 

– Hirose-verksmiðjan er framleiðslueining sem framleiðir hálfleiðara og rafeindaíhluti fyrir bifreiðaframleiðendur. 

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.9330 – Denso/Hirose 

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/60/01 
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Nr. 60/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.8.2019 
 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9369 – PAI Partners/Wessanen) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners SAS („PAI Partners“, Frakklandi). 

– Koninklijke Wessanen N.V. („Wessanen“, Hollandi). 

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

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PAI Partners: félag sem fjárfestir í óskráðum eignum og stýrir og/eða veitir ýmsum sjóðum sem eiga félög sem fást 
við margvíslegar atvinnugreinar ráðgjöf, t.d. þjónustu við atvinnurekstur, matvæli og neytendavörur, almennan iðnað, 
heilbrigðisþjónustu, og smásölu og dreifingu. 

– Wessanen: sala og dreifing, fyrir milligöngu margra dótturfyrirtækja, á matvælum, einkum hollum og sjálfbærum 
matvælum undir eigin vörumerkjum eða vörumerkjum þriðju aðila. 

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 256, 
30.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9369 – PAI Partners/Wessanen 

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/60/02 
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1.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 60/3 
 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9397 – Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mirova, sem kemur fram sem rekstrarfélag Mirova-Eurofideme 3 (Frakklandi), sem er í endanlegri eigu Banque 
Populaire Caisse d‘épargne („BPCE“, Frakklandi). 

– General Electric Company („GE“, Bandaríkjunum). 

– Desarrollo Eólico Las Majas XIX, S.L.U. (Spáni), sem lýtur yfirráðum Forestalia-samsteypunnar. 

Mirova og GE ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 
Desarrollo Eólico Las Majas XIX. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mirova: franskur áhættufjármagnssjóður sem einbeitir sér að ábyrgum fjárfestingarstýringarsjóðum fyrir stofnanafjárfesta 
í ýmsum eignaflokkum, m.a. endurnýjanlegri orku og kjarnainnviðum. 

– GE: framleiðslu-, tækni- og þjónustufyrirtæki sem starfar um allan heim. Helsta starfsemi viðskiptaeiningar þess, GE 
Energy Financial Services, er fjárfestingar í orkugeiranum. Viðskiptaeining þess GE Renewable Energy sér 
viðskiptavinum á sviði vind-, vatns- og sólarorku fyrir vörum og þjónustu, m.a. framleiðslu og þjónustu við vindhverfla, 

– Desarrollo Eólico Las Majas XIX er eignarhaldsfélag sem mun verða eigandi að þremur vindbúum í Aragon á Spáni. 

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 257, 
31.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9397 – Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas 

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/60/03 

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


Nr. 60/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.8.2019 
 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9418 – Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Esta Investments Pte.Ltd, sem lýtur yfirráðum Temasek International Pte. („Temasek“) (Singapúr). 

– RRJ Masterfund III, sem tilheyrir samsteypunni RRJ Capital (Hong Kong). 

– Gategroup Holding AG („Gategroup“) (Sviss), sem nú lýtur einkayfirráðum RRJ Capital. 

Temasek og RRJ Masterfund III ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-
reglugerðarinnar, yfir Gategroup. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Temasek: fjárfestingarfélag með höfuðstöðvar í Singapúr. Félagið á meirihluta í Singapore Airlines sem stundar 
áætlunarflug til og frá tilteknum flugvöllum innan Evrópska efnahagssvæðisins þar sem Gategroup hefur starfsemi og 
viðskiptin hafa því í för með sér nokkur tilvik lóðréttra tengsla á þeim flugvöllum. 

– RRJ Masterfund III: verðbréfafyrirtæki með aðsetur í Hong Kong og Singapúr. Fyrirtækið stundar fjárfestingar í 
óskráðum félögum og einbeitir sér einkum að vaxtarfjármagni og fjárfestingum í fyrirtækjum í ríkiseigu. 

– Gategroup: býður veitingarekstur um borð í flugvélum, sölu á varningi og aðra tengda þjónustu í um það bil 
60 löndum, m.a. EES-löndum. 

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 257, 
31.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9418 – Temasek/RRJ Masterfund III/Gategroup 

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/60/04 

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


1.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 60/5 
 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9427 – The Carlyle Group/Forgital Italy) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 
(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Carlyle Group L.P. (Bandaríkjunum, „Carlyle“). 

– Forgital Italy S.p.A. (Ítalíu, „Forgital“). 

Carlyle nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir öllu Forgital fyrir milligöngu 
F-Brasile S.r.l. (Ítalíu, „F-Brasile“), fyrirtækis sem var sérstaklega stofnað vegna kaupanna og er í óbeinni eigu Carlyle. 
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: verðbréfafyrirtæki sem starfar um heim allan og stýrir sjóðum á mörgum sviðum viðskipta, m.a. í framleiðslu 
á unnum hlutum fyrir flugvélahreyfla. 

– Forgital: smíðar, samlímir og vélvinnur valsaða hringi fyrir flugvélaiðnaðinn og selur íhluti í vélbúnað á sviði olíu og 
gass, gírskiptingar, orkuframleiðslu og almennrar vélfræði. 

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 256, 
30.7.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9427 – The Carlyle Group/Forgital Italy 

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/60/05 
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Nr. 60/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.8.2019 
 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9295 – Daimler/Geely/Ride-Hailing JV) 

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 
32019M9295. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9313 – Equistone/CH&CO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 
32019M9313. 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.9321 – MRG/PMV/SFPI-FPIM/Euroports) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 
32019M9321. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9326 – Saudi Aramco/Total Marketing/Sahel) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 
32019M9326. 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.9396 – CapMan/CBRE/Norled) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 
32019M9396. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9412 – EQT Fund Management/Nestlé Skin Health) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 
32019M9412. 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.9430 – Apollo Management/Vivat) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 
32019M9430. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

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