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12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9097 – Boeing/Embraer) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Boeing Company („Boeing“, Bandaríkjunum). 

– Embraer S.A. („Embraer“, Brasilíu). 

– Embraer’s commercial aviation business (Brasilíu) (loftferðir sem fyrirtækið stundar í atvinnuskyni), starfsemi sem 

tilheyrir Embraer. 

– EB Defense, LLC (Bandaríkjunum), sem er undir yfirráðum Embraer. 

Boeing öðlast yfirráð í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir öllum loftferðum í atvinnuskyni 

sem Embraer annast, sem og tengdan rekstur og verkfræðistarfsemi, og yfirráð í sameiningu ásamt Embraer yfir EB Defense, 

LLC í því skyni að byggja framleiðsluaðstöðu fyrir herflutningaflugvélina Embraer KC-390. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Boeing: bandarískt flugiðnaðar- og varnarfyrirtæki með höfuðstöðvar í Chicago, Illinois. Boeing hannar, framleiðir og 

markaðssetur atvinnuflugvélar, herflugvélar og geimför, auk varnar-, geim- og öryggiskerfa. Boeing veitir einnig 

þjónustu á eftirmarkaði fyrir flug- og geimiðnað, m.a. afkastatengda viðbúnaðarþjónustu og þjálfun.  

– Embraer: brasilískt fyrirtæki með höfuðstöðvar í São José dos Campos, São Paulo, sem annast flutninga í atvinnuskyni 

og með einkaþotum, sem og varnar- og öryggismál. 

– Loftferðir Embraer í atvinnuskyni (Embraer’s commercial aviation business): hönnun, framleiðsla og markaðssetning á 

loftförum til atvinnuflutninga sem eru með 150 sæti að hámarki, m.a. rekstrar- og tækniþjónustu og þjálfun. 

– EB Defense, LLC: mun annast endanlega samsetningu, markaðssetningu, sölu og þjónustu á eftirmarkaði í tengslum 

við herflutningavélina Embraer KC-390, sem er í vottunarferli sem stendur. 

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 304, 

9.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9097 – Boeing/Embraer 

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/72/01 

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


Nr. 72/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Aurubis AG („Aurubis“, Þýskalandi). 

–  Metallo Group Holding N.V. („Metallo“, Belgíu). 

Aurubis AG nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Metallo Group Holding 

N.V. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Aurubis: útvegun málma sem ekki innihalda járn. Aurubis fæst einkum við vinnslu á koparkirni og brotakopar, 

framleiðir einnig koparbakskaut og aukaafurðir sem falla til við koparvinnslu, auk þess að afhenda koparform og 

hálfunnar kopar og koparblönduvörur s.s. flatvalsaðan kopar, stangir, teina og víra.  

–  Metallo: endurvinnsla, vinnsla og verslun með málma sem ekki innihalda járn. Einkum fæst Metallo við vinnslu á 

brotakopar við framleiðslu á bakskautum úr kopar og aukaafurðum sem falla til við vinnslu.  

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 304, 

9.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9409 – Aurubis/Metallo Group Holding 

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/72/02 

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


12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9420 – Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Santander Investment, S.A. („Santander Investment“, Spáni), sem er undir yfirráðum Banco Santander, S.A. 

(„Santander“, Spáni). 

– CACEIS S.A. („CACEIS“, Frakklandi), sem er undir yfirráðum Crédit Agricole S.A. 

– Santander Securities Services, S.A.U. („S3 Spain“, Spáni), sem er undir yfirráðum Santander Investment.  

– S3 Latam Holdco 1 (Spáni), nýstofnað fyrirtæki, sem mun samanstanda af brasilískri, mexíkóskri og kólumbískri 

starfsemi sem er þegar í eigu S3 Spain. 

Fyrirhugaður samruni felst í að i) CACEIS nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir S3 Spain ii) og því að CASEIS og Santander Investment ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir S3 Latam Holdco. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CACEIS: eignatengd þjónusta við fyrirtæki, stofnanafjárfesta, banka og miðlara. 

– Santander Investment: fæst við alls kyns starfsemi, rekstur og þjónustu sem tengist bankaviðskiptum almennt og/eða er í 

tengslum við hana, eða kaup, eignarhald, afnot, umsýslu og ráðstöfun framseljanlegra verðbréfa, hluta eða eignaraðildar í 

spænskum og erlendum fyrirtækjum, sem og fjárfestingarþjónusta og eftir því sem við á, hliðarstarfsemi sem tengist 

þessu. 

–  S3 Spain og S3 Latam Holdco 1: eftirviðskiptaþjónusta á borð við skráningu, vörslu, umsýslu sjóða og verðbréfaþjónustu 

við stofnanafjárfesta. 

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 306, 

10.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9420 – Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services 

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/72/03 

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


Nr. 72/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9426 – 3M Company/Acelity) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– 3M Company („3M“, Bandaríkjunum). 

– Acelity, Inc. („Acelity“, Bandaríkjunum). 

3M nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Acelity. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3M: tæknifyrirtæki með fjölbreytta starfsemi. Heilsugæslusvið þess býður fjölbreytt svið lausna á sviði lækninga, m.a. 

þróaðar sáraumbúðir. 

– Acelity: fæst einkum við þróun og markaðssetningu á þróuðum vörum til umhirðu sára, m.a. í gegnum dótturfyrirtækin 

Kinetic Concepts, Inc, Systagenix Wound Management, Limited og Crawford Healthcare Limited. 

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 308, 

12.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9426 – 3M Company/Acelity 

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/72/04 

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


12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– K Plus BV, Givin BV, Muhak BV og 3K Investment BV („Primus Shareholders“, Hollandi). 

– Pramerica Real Estate Capital VI S.à.r.l. („PRECap“, Lúxemborg), sem er undir yfirráðum Prudential Financial Inc. 

(„PFI“, Bandaríkjunum). 

Primus Shareholders og PRECap öðlast full yfirráð, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir fasteigninni í 

heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Primus Shareholders: fjárfestingafélög, í eigu tiltekinna meðlima Sabancı-fjölskyldunnar, sem einnig á hluti í tengdri 

rekstrareiningu sem nefnist Esas Holding A.S. („Esas“), sem sinnir fjárfestingastarfsemi (með skrifstofur í Istanbúl og 

Lundúnum) um allan heim og ýmsum eignaflokkum, m.a. hlutafé í óskráðum félögum, fasteignum, áhættufjármagni 

og lausafé. 

– PreCAP: fjármögnun til þess að aðstoða við kaup og endurfjármögnun á eignarhlutum í atvinnuhúsnæði sem einkum 

er staðsett í Bretlandi og Þýskalandi. PRECap er endanlega undir yfirráðum Prudential Financial Inc., fjármála-

þjónustustofnun sem býður tryggingar, fjárfestingastýringu og aðrar fjármálavörur og þjónustu í bæði við smásala og 

stofnanir víðs vegar í Bandaríkjunum og í yfir 40 löndum. 

– Real Estate Asset (fasteignin): fasteign sem stendur við Groninger Straße 25, 27, Liebenwalder Straße 21, Oudenarder 

Straße 16, 13347 Berlín, og er einkum nýtt undir skrifstofur og í minna mæli fyrir smásölu, framleiðslu og birgða-

stjórnun. 

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 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 307, 

11.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9465 – Primus Shareholders/Prudential/Real Estate 

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/72/05 
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Nr. 72/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9467 – Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ivanhoé Cambridge Inc. („IC“, Kanada), sem er undir yfirráðum Caisse de dépôt et placement du Québec. 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada). 

– Greystar Real Estate Partners, LLC („Greystar“, Bandaríkjunum). 

IC, PSPIB og Greystar ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir GDCV Residential Portfolio III LP („GDCV“).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– IC: fjárfestingar í fasteignum um allan heim.  

– PSPIB: stýring fjárfestinga lífeyriskerfa opinberra starfsmanna í Kanada, kanadíska hersins, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. Stýrir fjölbreyttu eignasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skulda-

bréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, svo og fjárfestingum í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, 

náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Greystar: starfsemi um heim allan við þróun, kaup og stýringu verkefna með leiguhúsnæði og eignasöfn fyrir sjálft sig 

og fyrir hönd ýmissa fjárfesta á borð við stofnanir, ríkisfjárfestingar og einkafjárfesta, sem stendur í Bandaríkjunum, 

Bretlandi, Spáni, Hollandi og Mexíkó. 

– GDCV: nýtt félag með takmarkaða ábyrgð sem stofnað er til þess að kaupa landskika eða lóðarleigusamninga og þróa 

svæði undir fjölbýli í Bandaríkjunum í fjárfestingaskyni. Félagið mun leggja áherslu á fjárfestingar í Bandaríkjunum í 

þróunarverkefnum í flokki A, miðlungsháum byggingum eða háhýsum sem gefa fyrirheit um sterkan og langvarandi 

vinnumarkað, vaxandi mannfjölda og hátt útleiguhlutfall. 

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 308, 

12.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9467 – Ivanhoé Cambridge/PSPIB/Greystar/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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12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9511 – Macquarie Group/Ocean Breeze Energy and Perikles) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sage Holdings S.à.r.l (Lúxemborg), sem er endanlega undir yfirráðum Macquarie Group Limited („Macquarie“, 

Ástralíu). 

– Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG og Perikles 20092 Vermögensverwaltung GmbH (sem vísað er til einu nafni 

sem „Target“ (andlagið), Þýskalandi). 

Macquarie nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna, 

Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: veitir banka-, fjármála-, ráðgjafar-, fjárfestingar- og sjóðstýringarþjónustu um allan heim. 

–  Target: eignarhald og rekstur á i) vindbúi undan ströndum sem nefnist Bard Offshore 1 og samanstendur af 80 

vindhverflum, spennistöð og kapalnetum, ii) fljótandi lyftupallinum Wind Lift I og iii) vindbúi á landi sem nefnist 

Rysumer Nacken, og er með tvo vindhverfla. 

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 304, 

9.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9511 – Macquarie Group/Ocean Breeze Energy and Perikles 

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. 72/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9515 – TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TPG Asia GenPar VII Advisors Inc. („TPG Asia“) (Cayman-eyjum), sem er hluti af samstæðunni TPG. 

– Genting Hong Kong Limited („Genting HK“) (Bermúda). 

– Dream Cruises Holding Limited („Dream Cruises“) (Bermúda), sem er undir yfirráðum Genting HK. 

TPG Asia og Genting HK ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Dream Cruises. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TPG Asia: fyrirtæki sem fjárfestir í hlutafé óskráðra fyrirtækja og stýrir hópi sjóða sem fjárfesta í margvíslegum 

fyrirtækjum í gegnum yfirtökur. Starfsemi þess fer einkum fram á Asíu-Kyrrahafssvæðinu (m.a. Kína, Indlandi, 

Suðaustur Asíu, Japan, Kóreu og Ástralíu). Það er hluti af TPG sem er fyrirtæki sem fjárfestir í hlutafé félaga og er 

með starfsemi um allan heim.  

– Genting HK: fyrirtæki með starfsemi um allan heim á sviði afþreyingar ásamt hreyfingu, annarrar afþreyingar og 

gistirekstur. Fæst það við siglingastarfsemi og siglingatengda starfsemi undir merkjum Star Cruises, Crystal Cruises 

og Dream Cruises. Genting HK annast einnig smíði lystiskipa í Evrópu.  

– Dream Cruises: siglingaþjónusta á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. Það hefur yfir að ráða þremur skipum: Genting Dream, 

World Dream og Explorer Dream. Sem stendur er fyrirtækið alfarið undir yfirráðum Genting HK og að viðskiptunum 

loknum verður það sameiginlega undir yfirráðum Genting HK og TPG Asia.  

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 308, 

12.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9515 – TPG Asia/Genting Hong Kong/Dream Cruises 

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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12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9523 – Munich Re/DIF/Green Investment Group/Covanta/ 

Dublin Waste-to-Energy facility) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft í München („Munich Re“, Þýskalandi). 

– DIF Infrastructure V Cooperatief U.A („DIF“), sem er undir yfirráðum DIF Management Holding BV (Hollandi). 

– Green Investment Group Limited („GIG“ Bretlandi), sem er undir yfirráðum Macquarie Group Limited (Ástralíu). 

– Covanta Holding Corporation („Covanta“, Bandaríkjunum). 

– Covanta Europe Assets Limited („Dublin Waste-to energy facility“, sorporkuver í Dublin, Írlandi). 

Munich Re, DIF, GIG og Covanta ná yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

sorporkuverinu í Dublin. Sorporkuverið í Dublin er sem stendur sameiginlega undir yfirráðum DIF, GIG og Covanta. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Munich Re: fæst aðallega við endurtryggingar og tryggingar. 

– DIF: fjárfestingasjóður sem fjárfestir í innviðum. 

– GIG: sérhæfir sig í stórum fjárfestingum í grænum innviðum, afhendingu verkefna, stýringu eignasafna og tengdri 

þjónustu. 

– Covanta: fæst einkum við úrgangslosun og starfsemi orkugeiranna. 

– Sorporkuverið í Dublin: fæst við úrgangslosun og rafmagnsframleiðslu. 

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 307, 

11.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9523 – Munich Re/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-to-Energy facility 

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. 72/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9525 – EPE/OCH/Omnicare) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Equistone Partners Europe Limited („Equistone“, Bretlandi).  

– Omnicare Holding GmbH & Co. KG („OCH“, Þýskalandi). 

– Omnicare Beteiligungen GmbH („Omnicare“, Þýskalandi). 

Hinn fyrirhugaði samruni felst í að Equistone og OCH öðlist í sameiningu yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. 

mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Omnicare. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Equistone: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í hlutabréfum í félögum sem ekki eru skráð á mörkuðum og er með 

starfsemi í Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi og Sviss. Sjóðir sem Equistone stýrir eru fjárfestingafélög úr mis-

munandi atvinnuvegum sem einkum varða neytendur og ferðalög, fjármálaþjónustu, sérstaka verkfræðistarfsemi og 

stoðþjónustu.  

– Omnicare: i) dreifing á sérnota lyfjum (krabbameinslyf), ii) þjónusta við lyfjaverslanir sem annast lyfjagerð, iii) 

eignarhald á hlutum í tilteknum göngudeildum í krabbameinslækningamiðstöðvum og iv) lækningastofur sem annast 

meðferð sálrænna og sállíkamlegra raskana og sjúkdóma. 

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 307, 

11.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9525 – EPE/OCH/Omnicare 

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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12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/11 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9528 – Macquarie Infrastructure and Real Assets/Currenta) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– InfraChem Holdings S.a r.l. („InfraChem“, Lúxemborg), undir yfirráðum Macquarie Infrastructure og Real Assets 

(Europe) Limited („MIRA“), sem er hluti af Macquarie Group Limited („Macquarie Group“, Ástralíu). 

– Currenta GmbH & Co OHG („Currenta“, Þýskalandi), sem er í eigu Currenta Geschäftsführung-GmbH („Currenta 

GF“, Þýskalandi). 

MIRA nær, í gegnum InfraChem, yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Currenta og 

Currenta GF. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MIRA: áhersla á stýringu innviða og annarra rauneigna, m.a. fasteigna, orku og landbúnaðareigna. 

– Macquarie Group: veitir banka-, fjármála-, ráðgjafar-, fjárfestingar- og sjóðstýringarþjónustu um heim allan, og er 

með skráningu í áströlsku kauphöllinni. 

– Currenta og Currenta GF: annast stýringu og rekstur svæða þar sem samþætt stýring íðefna fer fram og sem eru 

staðsett 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.  

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 308, 

12.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9528 – Macquarie Infrastructure and Real Assets/Currenta 

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/72/11 
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Nr. 72/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BC Partners LLP („BC Partners“, Bretlandi), sem annast ráðgjöf við BC European Capital X í gegnum ráðandi 

eiganda BCEC Management X Limited. 

– Vista Equity Partners Management LLC („Vista Equity Partners“, Bandaríkjunum), sem stýrir Vista Equity Partners 

Fund VII L.P. 

–  Advanced Computer Software Group Ltd. („Advanced“, Bretlandi). 

Sjóðir sem njóta ráðgjafar BC Partners LLP og er stýrt af Vista Equity Partners Management ná í sameiningu yfirráðum, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Advanced. Advanced er sem stendur í 

fjárfestingasafni og undir yfirráðum Vista Equity Partners í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BC Partners: fyrirtæki sem á hlutafé í óskráðum félögum og veitir fjárfestum fjárfestingaráðgjöf. 

– Vista Equity Partners: fjárfestingafyrirtæki með áherslu á fjárfestingar í hugbúnaði, gögnum og starfsemi sem byggist 

á tækni. 

– Advanced: veitir hugbúnaðar- (m.a. lausnir fyrir nútímavæðingu) og skýjalausnir og stýrða upplýsingatækniþjónustu 

við viðskiptavini á einkamarkaði og opinberum markaði.  

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 307, 

11.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9529 – BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software 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/72/12 
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12.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 72/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9398 – Centerbridge Partners/Amtrust Corporate Member) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 

32019M9398. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9469 – ISQ/Domidep) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32019M9469. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/72/13 

2019/EES/72/14 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 72/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9486 – GBL/Webhelp) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. september 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 

32019M9486. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/72/15 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  

frá 6. febrúar 2019 

um að lýsa yfir að samruni fyrirtækja samrýmist ekki innri markaðinum  

og framkvæmd EES-samningsins 

(mál M.8677 – Siemens/Alstom) 

Hinn 6. febrúar 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 3. mgr. 8. gr. 

þeirrar reglugerðar. 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 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 29. apríl 2019 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.39398 – Visa MIF) 

Hinn 29. apríl 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 1/2003 (2), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 299, 4.9.2019, bls. 8), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna 

af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín.  

  

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

(2) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 
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Nr. 72/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.9.2019 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 29. apríl 2019 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.40049 – MasterCard II) 

Hinn 29. apríl 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), hefur framkvæmdastjórnin nú birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 300, 5.9.2019, bls. 6), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna 

af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 

2019/EES/72/18 
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