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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 18.7.2019 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaðan samruna EP 

Global Commerce a.s. og Metro AG. Tilkynnandi/tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 

13.8.2019 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

2019/EES/70/01 



Nr. 70/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Allianz Holdings plc („Allianz“, Bretlandi). 

– Legal and General Insurance Limited („L&G Insurance“, Bandaríkjunum). 

Allianz nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir L&G Insurance. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz: hluti af Allianz samstæðunni, fjármálaþjónustuveitanda með starfsemi um allan heim en einkum á sviði líf- 

og skaðatrygginga (m.a. trygginga fyrir gæludýr), auk eignastýringar. 

– L&G Insurance: skaðatryggingar í Bretlandi (m.a. tryggingar fyrir gæludýr). 

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 291, 

29.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9432 – Allianz Holdings/Legal and General Insurance 

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/70/02 

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


29.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 70/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9440 – PreZero Recycling Deutschland/Nehlsen/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PreZero Recycling Deutschland GmbH & Co. KG („PreZero“, Þýskalandi), hluti af Schwarz samstæðunni. 

– Nehlsen Aktiengesellschaft („Nehlsen“, Þýskalandi). 

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

3. gr. sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („fyrirtæki sem er sameiginlegt félag“, Þýskalandi). 

Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PreZero: hluti af Schwarz samstæðunni sem starfar á matvörumarkaði og við söfnun, viðskipti með og markaðssetningu 

á endurvinnanlegu efni. 

– Nehlsen: starfsemi á sviði úrgangslosunar, starfræksla söfnunar-, flokkunar- og vinnslustöðva, markaðssetning á 

hráefnum frá annarri hendi og öryggisþjónusta. 

Viðfangsefni sameiginlega fyrirtækisins verður bygging og rekstur flokkunarstöðvar fyrir notaðar léttar umbúðir og tengda 

starfsemi. 

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 290, 

28.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9440 – PreZero Recycling Deutschland/Nehlsen/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/70/03 

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


Nr. 70/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cintra Infaestructuras España, S.L. („Cintra“, Spáni), sem er hluti af Ferrovial samstæðunni („Ferrovial“, Spáni). 

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

– Autopista del Sol, Concesionaria Española, S.A. („AUSOL“, Spáni).  

Cintra og Meridiam ná í sameiningu, í gegnum Infratoll, yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir AUSOL.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ferrovial: alþjóðlegur rekstraraðili grunnvirkja sem fæst við byggingar, vegi þar sem innheimt eru veggjöld, flugvelli og 

þjónustu. Ferrovial rekur gjaldskylda vegi í Evrópu, Kólumbíu, Ástralíu og Bandaríkjunum. Cintra er dótturfyrirtæki 

Ferrovial og með starfsemi í geiranum fyrir gjaldskylda vegi á Spáni. 

– Meridiam: alþjóðleg fjárfestingasamstæða sem beinir sjónum að þróun, fjármögnun og stjórnun nauðsynlegra grunn-

virkjaverkefna í Evrópu, Kanada og Bandaríkjunum. 

– AUSOL: stjórnar tveimur sérleyfisverkefnum á gjaldskyldum vegum sem tengja Malaga við Estepona og Estepona og 

Guardiaro.  

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 290, 

28.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL 

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/70/04 

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


29.8.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 70/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9446 – Toyota Motor Corporation/Panasonic Corporation/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Toyota Motor Corporation (Japan). 

– Panasonic Corporation (Japan). 

– Sameiginlegt fyrirtæki („JV“) (Japan). 

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

yfir hinu sameiginlega félagi (JV). Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt 

félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Toyota Motor Corporation: starfsemi á ýmsum sviðum. Einkum fæst það við hönnun, þróun og sölu á bifreiðum, 

íhlutum í ökutæki og aukahluti. 

– Panasonic Corporation: þróun, framleiðsla og sala á rafmagns- og rafeindavörum um allan heim. Meðal annars þróar 

það, framleiðir og selur rafhlöður í ökutæki.  

– JV mun þróa og framleiða strendingslaga Li-ion rafhlöður í ökutæki. 

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 289, 

27.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9446 – Toyota Motor Corporation/Panasonic Corporation/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/70/05 

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


Nr. 70/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.8.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AGF Benelux S.à.r.l. (Þýskalandi), undir yfirráðum Allianz SE („Allianz“, Þýskalandi). 

– OMERS Infrastructure European Holdings B.V. („OMERS Infrastructure“, Hollandi), undir yfirráðum OMERS 

Administration Corporation („OMERS“, Kanada). 

– Altice France S.A. (Frakklandi), undir yfirráðum Altice Europe N.V. („Altice“, Hollandi). 

– SFR FTTH SAS („SFR FTTH“, Frakklandi), sem stendur undir yfirráðum OMERS og Altice. 

Allianz, OMERS og Altice ná í sameiningu óbeint yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir SFR FTTH.  

Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz: fjármálaþjónustusamsteypa sem starfar um allan heim á sviði vátrygginga og eignastýringar. 

– OMERS: stýrir lífeyriskerfi starfsmanna í sveitarfélaginu Ontario í Kanada og er fjárvörsluaðili lífeyrissjóðanna  

(í gegnum OMERS Infrastructure) og verðbréfaeignum í óskráðum félögum. 

– Altice: fjarskipti, fjölmiðlun, afþreying og auglýsingar. 

– SFR FTTH: starfsemi tengd ljósleiðurum á tilteknum svæðum í Frakklandi utan þéttari byggða samkvæmt skilgreiningu 

franska fjarskiptaeftirlitsins, eða Autorité de regulation des communications éléctroniques et des postes. 

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 292, 

30.8.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9464 – OMERS/Altice/Allianz/SFR FTTH 

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.9471 – Clearlake/TA/DigiCert) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. ágúst 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– TA Associates Management, L.P. („TA“, Bandaríkjunum). 

– DigiCert Parent Inc („DigiCert“, Bandaríkjunum). 

Clearlake og TA ná að fullu sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

DigiCert. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Clearlake: fjárfestingar í óskráðum félögum, með fjárfestingasöfn á sviði hugbúnaðar og tækni, orku og iðnaði, sem 

og með neytendavörum/þjónustu. 

–  TA: fjárfestingar í óskráðum félögum með fjárfestingasöfn í völdum greinum, m.a. viðskiptaþjónustu, neytendavörum, 

fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu og tækni. 

– DigiCert: fyrirtækjaöryggistækni og/eða hugbúnaðarlausnir með áherslu á stafræn skírteini með stigfrjálsum full-

vissustigum (einkum m.a. TLS/SSL skilríki) og lausnum byggðum á dreiflyklaskipulagi fyrir auðkenni og dulkóðun. 

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 287, 

26.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9471 – Clearlake/TA/DigiCert 

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/70/07 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9518 – CPPIB/EQT/BNVC Group Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. ágúst 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). 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada), 

– BNVC Group Holdings, Inc. („BNVC Group Holdings“, Bandaríkjunum). 

EQT og CPPIB ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BNVC Group Holdings. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EQT: fjárfestingasjóður. 

– CPPIB: fjárfestingastýring. 

– BNVC Group Holdings: eignarhaldsfélag Waystar, annast lausnir fyrir stýringu tekjustreymis fyrir heilbrigðis-

þjónustukerfi og -aðila í Bandaríkjunum. 

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 287, 

26.8.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9518 – CPPIB/EQT/BNVC Group 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. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9381 – Carlyle/Mubadala/CEPSA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32019M9381. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9404 – Goldman Sachs/B&B Hotels) 

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 

32019M9404. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/70/09 

2019/EES/70/10 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9419 – PSP/Welltower/SRG/Senior Housing Property) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32019M9419. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9422 – Leonard Green & Partners/Ares Management Corporation/ 

Press Ganey Associates) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32019M9422. 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.9441 – EDF/Energy2Market) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. ágúst 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 

32019M9441. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/70/13 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 11. desember 2018 þar sem lýst er  

yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.8797 – Thales/Gemalto) 

Hinn 11. desember 2018 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð 

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

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

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

index_en.html 

  

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

2019/EES/70/14 
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