
 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9310 

Nr. 61 

26. árgangur 

8.8.2019 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  

2019/EES/61/01  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9406 – Lone Star – Stark 

Group/Saint-Gobain BDD)  ...................................................................................................  1 

2019/EES/61/02  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9416 – Bolloré Group/M7 

Group)  ...................................................................................................................................  2 

2019/EES/61/03  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9436 – ICG/Prédica/OCEA 

Group) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............  3 

2019/EES/61/04  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9437 – Würth Group/GES) –  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  4 

2019/EES/61/05  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9457 – Next Alt/Sotheby's) –  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  5 

2019/EES/61/06  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9468 – Centerbridge/Solidus) – 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ...............................  6 

2019/EES/61/07  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9469 – ISQ/Domidep) – Mál sem 

kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  .............................................  7 

2019/EES/61/08  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9472 – Diamond Transmission 

Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt 

einfaldaðri málsmeðferð  .......................................................................................................  8 



2019/EES/61/09  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9485 – NAEV/Siemens/KoMiPo/ 

Stavro Vind) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ......  9 

2019/EES/61/10  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9371 – DSV/Panalpina Welttransport)  .....................................................................  10 

2019/EES/61/11  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9428 – Triton/Royal Reesink Group)  .......................................................................  10 

2019/EES/61/12  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.9429 – Sports Direct International/GAME Digital)  .................................................  11 



8.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9406 – Lone Star – Stark Group/Saint-Gobain BDD) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. júní 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Lone Star (Bandaríkjunum), starfar fyrir milligöngu Stark Group Holding Germany GmbH („Stark“, Þýskalandi) og  

– Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH („SGBDD“, Þýskalandi), sem tilheyrir Compagnie de Saint-

Gobain S.A. (Frakklandi). 

Lone Star nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir SGBDD í heild í gegnum 

dótturfyrirtækið sitt Stark. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Hinn 27. júní 2019 var lýst yfir að tilkynningin væri ófullnægjandi. Í kjölfar framlagningu viðbótarupplýsinga var 

tilkynningin metin fullnægjandi 31. júlí 2019 í skilningi 1. mgr. 10. gr. samrunareglugerðarinnar. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lone Star: framtakssjóður sem fjárfestir um allan heim í fasteignum, hlutafé, lánum og öðrum fjármunaeignum og 

hefur yfirráð yfir félaginu Stark, sem starfar á sviði dreifingar byggingarefna, sem og yfir Xella (Þýskalandi) sem 

framleiðir tiltekin byggingarefni. 

– SGBDD: söluaðili byggingarefna sem starfrækir net smásöluverslana í Þýskalandi og selur aðallega byggingar-

fyrirtækjum vörur frá þriðja aðila og, að takmörkuðu leyti, almennum neytendum og neytendum sem nýta 

byggingarvörur til tómstunda. 

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 266, 

8.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9406 – Lone Star – Stark Group/Saint-Gobain BDD 

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/61/01 

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

(mál M.9416 – Bolloré Group/M7 Group) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Groupe Canal + SA („Canal +“, Frakklandi), undir yfirráðum Bolloré Group („Bolloré“, Frakklandi). 

– M7 Group SA („M7“, Lúxemborg). 

Canal + nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir M7 í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Canal +: veitir áskriftarþjónustu fyrir sjónvarp á smásölustigi í ýmsum löndum um allan heim, þ.m.t. í Frakklandi og 

Póllandi innan EES-svæðisins, framleiðir og dreifir hljóð- og myndefni, sjónvarpsstarfsemi og sala á auglýsingagluggum 

utan og innan netkerfis.  

– M7: veitir áskriftarþjónustu fyrir sjónvarp á smásölustigi í Austurríki, Belgíu, Tékklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, 

Hollandi, Rúmeníu og Slóvakíu, sjónvarpsstarfsemi í Tékklandi, Slóvakíu og Rúmeníu og heildsöludreifing 

sjónvarpsefnis í Þýskalandi. 

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 265, 

7.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9416 – Bolloré Group/M7 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/61/02 

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


8.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9436 – ICG/Prédica/OCEA Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 31. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Intermediate Capital Group plc („ICG“, Bretlandi). 

– Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. („Prédica“, Frakklandi), sem tilheyrir Crédit Agricole Group. 

– Groupe OCEA og dótturfyrirtækið OCEA Smart Building, sem er alfarið í eigu þess, (einu nafni „OCEA Group“) 

(Frakklandi), undir yfirráðum InfraVia III Invest S.A. 

ICG og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OCEA Group í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ICG: eignastýringaraðili með höfuðstöðvar í Bretlandi sem starfar á sviði uppbyggingar og framboðs á millilagsfjár-

mögnun, skuldsettri fjármögnun og óskráðum eignum í Evrópu, á Asíu-Kyrrahafssvæðinu og í Bandaríkjunum. 

– Predica: franskt líf- og heilsutryggingafélag sem tilheyrir Crédit Agricole Group sem veitir margvíslega bankatengda 

þjónustu, einkum í Frakklandi. 

– OCEA Group: frönsk samsteypa sem starfar aðallega á sviði efna í fljótandi formi og orkustjórnunarlausna fyrir 

félagsbústaði og fjölbýlishús. OCEA Group starfar eingöngu í Frakklandi. 

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 264, 

6.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9436 – ICG/Prédica/OCEA 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/61/03 

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

(mál M.9437 – Würth Group/GES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fega & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH (Þýskalandi), sem tilheyrir samsteypunni Adolf Würth GmbH & Co. KG 

(„Würth Group“, Þýskalandi) og  

– Grupo Electro Stocks, S.L.U. („GES“, Spáni), sem er undir yfirráðum APAX Edison Holdco, S.à.r.l. (Lúxemborg). 

Würth Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GES í heild. Samruninn 

á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Würth Group: heildsöludreifing á vörum og kerfum, sem þriðju aðilar framleiða, til faglegra endanlegra notenda 

innan viðskipta og iðnaðar, þ.m.t. rafmagnsbúnaður, sjálfviknibúnaður í iðnaði, kaplar og vírar, verkfæri, gagna- og 

nettækni, lýsingar- og ljósabúnaður, heimilistæki og margmiðlunarvörur sem og raforkukerfi til húshitunar og 

framleiðsla endurnýjanlegrar orku. 

– GES: dreifing rafefna og efna í fljótandi formi á Spáni, aðallega til annarra fagaðila í byggingariðnaðinum.  

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 264, 

6.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9437 – Würth Group/GES 

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/61/04 

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


8.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9457 – Next Alt/Sotheby's) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Next Alt SARL („Next Alt“, Lúxemborg), sem er undir yfirráðum Mr Drahi. 

– Sotheby’s (Bandaríkjunum). 

Next Alt nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Sotheby’s í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Next Alt SARL: eignarhaldsfélag í einkaeigu Mr Drahi sem hefur yfirráð yfir Altice-samsteypunni og veitir 

margvíslega þjónustu innan fjarskipta, efnisveitna, fjölmiðla sem og innan afþreyingar- og auglýsingastarfsemi um 

allan heim. 

– Sotheby’s: miðlari list- og skrautmuna, skartgripa og safngripa um allan heim. 

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 259, 

2.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9457 – Next Alt/Sotheby's 

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/61/05 

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


Nr. 61/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9468 – Centerbridge/Solidus) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Solidus Solutions („Solidus“, Hollandi). 

Centerbridge nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Solidus í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Centerbridge: fjárfestingarfyrirtæki í einkageiranum með skrifstofur í New York og London.  

– Solidus: framleiðir umbúðir úr harðpappa fyrir ávaxta-, grænmetis-, fisk- og kjötgeirann og býður einnig upp á 

umbúðalausnir fyrir skrifstofubúnað sem og lúxusumbúðir. 

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 264, 

6.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9468 – Centerbridge/Solidus 

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.9469 – ISQ/Domidep) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– I Squared Capital Advisors (US) LLC („ISQ“, Bandaríkjunum). 

– Domidep SAS og dótturfyrirtæki þess („Domidep“, Frakklandi). 

ISQ nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Domidep í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ISQ: óháð fjárfestingarstýring um allan heim í eignum innviða þar sem áhersla er lögð á orku-, veitukerfis-, 

fjarskipta- og flutningageirann í hnattrænum efnahagskerfum í örum vexti, þ.m.t. í Norður-Ameríku og Evrópu. 

– Domidep: starfrækir dvalarheimili fyrir aldraða í Frakklandi og Belgíu. Fyrirtækið veitir öldruðum altæka dvalar- og 

umönnunarþjónustu sem og persónulegan stuðning.  

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 266, 

8.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9469 – ISQ/Domidep 

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.9472 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Diamond Transmission Corporation Limited („DTC“, Bretlandi), sem er undir yfirráðum Mitsubishi Corporation 

(„MC“, Japan). 

– Infrared Capital Partners Limited („IRCP“, Bretlandi), sem er undir yfirráðum InfraRed Capital Partners 

(Management) LLP (Bretlandi). 

– Diamond Transmission Partners Galloper (Holding) Limited („andlag viðskiptanna“, Bretlandi), sem er alfarið undir 

yfirráðum DTC. 

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

andlagi viðskiptanna í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DTC: eignarhaldsfélag sem samþættir fjárfestingarstarfsemi MC innan raforkuflutningsgeirans. 

– IRCP: stjórnunarfélag sem annast fjárfestingar í innviðum og er með starfsemi á sviði fjármálaráðgjafar og stýringar 

fjárfestinga fyrir hönd fjárfestingarsjóða. 

– andlag viðskiptanna: eignarhaldsfélag dótturfélagsins Diamond Transmission Partners Galloper Limited, sem er 

alfarið í eigu þess, sem er eigandi raforkuflutningskerfa fyrir starfsemi á hafi úti fyrir Galloper-vindorkubúið sem er 

staðsett innan landhelgi Bretlands í Norðursjónum undan strönd Suffolk. Fyrirtækið annast flutning á raforku milli 

þessa vindorkubús og raforkuflutningskerfis Bretlands á landi (National Electricity Transmission System). 

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 266, 

8.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9472 – Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/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. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9485 – NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júlí 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– NAEV SOLVENTUS („NAEV“), sem er undir yfirráðum NAEV Infrastructure Funds (Þýskalandi). 

– Siemens AG („Siemens“), sem er undir yfirráðum Siemens Group (Þýskalandi). 

– Korea Midland Power Co. („KoMiPo“), sem er undir yfirráðum Korea Electric Power Corporation („KEPCO“, 

Kóreu). 

– Stavro Vind Aktiebolag („Stavro Vind“, Svíþjóð), sem stendur alfarið undir yfirráðum NAEV. 

NAEV, Siemens og KoMiPo ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Stavro Vind í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NAEV: veitir öldrunarþjónustu fyrir þá sem hafa starfað innan heilbrigðisgeirans í Þýskalandi. 

– Siemens: starfar á sviðum sem varða rafvæðingu, sjálfvirkni og útbreiðslu stafrænnar tækni. Siemens býður einnig 

upp á lausnir á sviði endurnýjanlegrar orku, einkum vindhverfla, fyrir milligöngu viðskiptaeiningarinnar Siemens 

Gamesa Renewable Energy. 

– KEPCO: stærsti raforkudreifandi í Suður-Kóreu og ábyrgðaraðili fyrir framleiðslu, flutning og dreifingu raforku sem 

og þróun verkefna á sviði orkuframleiðslu, einkum innan kjarnorku-, vindorku- og kolageirans. 

– Stavro Vind: var komið á fót til að skipuleggja, reisa, fjármagna og reka tvö vindorkubú á landi í Blackfjället og 

Blodrotberget í Svíþjóð. 

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 264, 

6.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9485 – NAEV/Siemens/KoMiPo/Stavro Vind 

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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Nr. 61/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.8.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9371 – DSV/Panalpina Welttransport) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32019M9371. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9428 – Triton/Royal Reesink Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32019M9428. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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8.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9429 – Sports Direct International/GAME Digital) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32019M9429. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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