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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 10. júlí 2019 

Málsnúmer 83860 

Ákvörðun nr. 056/19/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Stuðningskerfi vegna fraktflutninga á járnbrautum  

Lagastoð Leiðbeiningar Jernbanedirektoratet (norsku 

járnbrautastofnunarinnar) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Samræming á sviði flutninga 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 235,74 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 50% 

Gildistími 3 ár 

Atvinnugreinar Fraktflutningar á járnbrautum 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Jernbanedirektoratet (The Norwegian Railway 

Directorate)  

DFØ Trondheim 

Postboks 4746 

7468 Trondheim 

Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EES/75/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


Nr. 75/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.9.2019 

 

 

Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirgreind ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 

í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins. 

Dagsetning ákvörðunar 10. júlí 2019 

Málsnúmer 83590 

Ákvörðun nr. 057/19/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Rafræn heilsugæsla 

Aðstoðarform Engin aðstoð 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2019/EES/75/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9387 – Allied Irish Banks/First Data Corporation/Semeral) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Allied Irish Banks („AIB“, Írlandi). 

– First Data Corporation („FDC“, Bandaríkjunum). 

– Semeral (Írlandi). 

AIB og FDC ná yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Semeral í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AIB: samsteypa fjármálaþjónustufyrirtækja sem einkum starfar á Írlandi. 

– FDC: þjónusta í tengslum við rafræn viðskipti og greiðsluþjónusta við fyrirtæki um allan heim. 

– Semeral: eignarhaldsfélag fyrir Payzone Ireland, sem starfrækir margþætt netkerfi í Írlandi sem ætlað er fyrir móttöku 

greiðslna í neytendaviðskiptum. 

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 322, 

26.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9387 – Allied Irish Banks/First Data Corporation/Semeral 

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/75/03 

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

(mál M.9405 – CPF/Itochu/HyLife) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Charoen Pokphand Foods Public Company Limited („CPF“, Thaílandi). 

– Itochu Corporation („Itochu“, Japan). 

– HyLife Group Holdings Ltd. („HyLife Group“, Kanada), sem er sem stendur undir yfirráðum HyLife Investments 

Ltd. (Kanada) og Itochu í sameiningu. 

Itochu og CPF ná yfirráðum að fullu, skilningi b-liðar 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir HyLife Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPF: eldi og búskapur með búfénað s.s. svín og eldisdýr, framleiðsla á fóðri fyrir búfénað og til eldis, auk framleiðslu 

á kjöti og öðrum máltíðum, til viðbótar við rekstur á smásölueiningum með matvæli og veitingastöðum. 

– Itochu: starfsemi í ýmsum atvinnugreinum sem varðar m.a. textíl, vélbúnað, málma, steinefni, orku og íðefni, 

almennar vörur, upplýsingatækni og fjarskipti, fjármál og tryggingar, sem og matvæli. 

– HyLife: ræktun, eldi og slátrun alisvína og framleiðsla á vörum úr svínakjöti. 

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 318, 

23.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9405 – CPF/Itochu/HyLife 

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/75/04 

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

(mál M.9460 – Capgemini/Altran) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Capgemini S.E. („Capgemini“, Frakklandi). 

– Altran Technologies S.A. („Altran“, Frakklandi). 

Capgemini nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Altran. Samruninn á sér 

stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Capgemini: upplýsingatækniþjónusta og, í minna mæli, verkfræðiþjónusta. 

– Altran: verkfræðiþjónusta og, í minna mæli, upplýsingatækniþjónusta. 

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 321, 

25.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9460 – Capgemini/Altran 

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/75/05 

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

(mál M.9473 – KIRKBI/Blackstone/CPPIB/Merlin) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KIRKBI Invest A/S („KIRKBI“, Danmörku). 

– The Blackstone Group Inc. („Blackstone“, Bandaríkjunum). 

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

– Merlin Entertainments PLC („Merlin“, Bretlandi). 

KIRKBI, Blackstone og CPPIB ná yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Merlin í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KIRKBI: eignarhalds- og fjárfestingarfélag sem er eigandi LEGO A/S sem fæst við þróun, framleiðslu og sölu á 

leikföngum og efni sem sameinar þroska og leik. 

– Blackstone: eignastýring um allan heim. 

– CPPIB: fjárfestingastýring. 

– Merlin: eignarhald þema- og skemmtigarða og afþreyingar sem dregur að gesti. 

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 323, 

27.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9473 – KIRKBI/Blackstone/CPPIB/Merlin 

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/75/06 

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


26.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9475 – TDR/BCA) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TDR Capital LLP („TDR“, Bretlandi). 

– BCA Marketplace plc („BCA“, Bretlandi). 

TDR nær yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BCA í heild með kaupum á 

hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TDR: fjárfestingar í hlutabréfum í fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markað og starfa í ýmsum greinum, og fást við 

m.a. smásölu á vélaeldsneyti, líkams- og heilsuræktarstöðvar, bílaþvott á færibandi, þjónustu í tengslum við lausar 

fasteignir, byggingu einingamannvirkja, krár og veitingastaði, kaup á skuldum, skil á vörubrettum, strandflutninga, 

líftryggingar og búnað og heimilsvörur. 

– BCA: þjónusta í tengslum við endurmarkaðssetningu á bílum, þ.e. þjónusta sem auðveldar viðskipti kaupenda og 

seljenda notaðra ökutækja. 

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 320, 

24.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9475 – TDR/BCA 

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“). 
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Nr. 75/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.9.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9500 – Lindsay Goldberg Group/Bilcare Research Swiss Holding I and II) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Lindsay & Co. LLC (Bandaríkjunum) sem tilheyrir Lindsay Goldberg samstæðunni („Lindsay Goldberg“, 

Bandaríkjunum). 

– Bilcare Research Swiss I AG og Bilcare Research Swiss II AG (ásamt dótturfyrirtækjum þeirra „Bilcare Research 

Swiss Holding I and II“, Sviss). 

Lindsay Goldberg nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bilcare Research 

Swiss Holding I and II. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lindsay Goldberg: stýrir með óbeinum hætti mismunandi sjóðum sem eiga hlutabréf í starfandi eignarsafnsfélögum. 

– Bilcare Research Swiss Holding I and II: framleiðsla og afhending á plastfilmu með tæknilega eiginlega sem notuð er 

í framleiðslu á sveigjanlegum umbúðum og annarri vöru. 

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 537, 

27.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9500 – Lindsay Goldberg Group/Bilcare Research Swiss Holding I and II 

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“). 
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26.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9501 – I Squared Capital Advisors/PEMA) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. september 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, LLC („I Squared“, Bandaríkjunum). 

– PEMA GmbH og dótturfélög þess („PEMA“, Þýskalandi), sem er sem stendur í eigu Société Générale S.A 

(Frakklandi). 

I Squared nær yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PEMA í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– I Squared: sjálfstæður fjárfestingarstjóri sem fæst einkum við orku, veitur, fjarskipti og flutninga í Ameríku, Evrópu 

og Asíu. I Squared stundar rekstrarleigu í gegnum TIP Trailer Services á eftirvögnum til þungaflutninga og samþætta 

þjónustu í Evrópu og Kanada.  

– PEMA: rekstrarleiga á vörubílum til þungaflutninga og eftirvögnum í Evrópu.  

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 320, 

24.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9501 – I Squared Capital Advisors/PEMA 

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“). 
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Nr. 75/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.9.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9504 – Blackstone/CRH (European distribution business)) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone Group L.P. („Blackstone“, Bandaríkjunum). 

– CRH European distribution business, m.a. Paulsen & Eckhart GmbH, Paulsen & Braeuniger GmbH, August 

Wollschläger & Co GmbH, Bergmann & Franz Nachf. GmbH & Co.KG, Andreas Paulsen GmbH, CRH 

Betonholding GmbH, D.F. Liedelt Heizungs- und Sanitär Grosshandels GmbH, Bauking AG (Þýskalandi), Quester 

Baustoffhandel GmbH (Austurríki), Heumatrans NV, Jeca BVBA, Lambrechts NV, BMB Bouwmaterialen BVBA, 

Sax Sanitair NV, Schrauwen Sanitaire en Verwarming NV (Belgíu), BMN Bowmaterialenhandel B.V. (Hollandi), 

Cimentos Estrada Perdra S.G.P.S. Limitada (Portúgal), CRH Normandie Distribution SAS, CRH France Distribution 

SAS (Frakklandi), („CRH European distribution business“), sem er undir yfirráðum CRH plc („CRH“, Írlandi). 

Blackstone nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum CRH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring um allan heim á sérhæfðum eignum.  

– CRH European distribution business: dreifing byggingar-, hreinlætis-, hitunar- og pípulagningarefnum í gegnum 

almenna seljendur á byggingarvöru, sérhæfða seljendur og verslanir sem selja tómstundavöru.  

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 318, 

23.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9504 – Blackstone/CRH (European distribution business) 

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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26.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9519 – Brookfield Asset Management/KKR & Co/X-Elio Energy) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Brookfield Asset Management Inc. („Brookfield“, Kanada). 

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

– X-Elio Energy, S.L. („X-Elio“, Spáni), sem er sem stendur alfarið undir yfirráðum KKR. 

Brookfield og KKR ná í sameiningu yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir X-Elio í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Brookfield: kanadískt eignastýringarfyrirtæki með áherslu á fasteignir, endurnýjanlega orku, innviði og hlutafé í 

fyrirtækjum sem ekki eru skráð á markaði. 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi um heim allan sem býður upp á margvíslega eignastýringarþjónustu við 

opinbera fjárfesta og einkafjárfesta og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fjárfestingarfyrirtæki þess og aðra 

viðskiptavini. 

– X-Elio: þróun, bygging, rekstur og viðhald á sólarorkuverum á Spáni, Ítalíu, í Japan, Suður-Ameríku, Mið-

Austurlöndum, Suður-Afríku og Norður-Ameríku. 

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 318, 

23.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9519 – Brookfield Asset Management/KKR & Co/X-Elio Energy 

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. 75/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.9.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9532 – Glendower Capital/Investindustrial/HTG/Rotor) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 10. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Glendower Capital Secondary Opportunities Fund IV, LP („Glendower Capital“, Bretlandi). 

– International Emergency Services, S.à r.l. („IES“, Lúxemborg), sem er hluti af Investindustrial Group. 

– Health Transportation Group S.L. („HTG“, Spáni). 

– Rotor Componentes Tecnológicos, S.L. („Rotor“, Spáni). 

Glendower Capital og IES ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir HTG. Glendower Capital öðlast með sama samruna einnig yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. yfir 

Rotor. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Glendower Capital: áhersla á eftirmarkað með eignir í óskráðum félögum um allan heim og fjárfestingar í fyrirtækjum 

sem fást við augnlækningar, reka einkastofur, annast dreifingu á víni og sterku áfengi og framleiðslu á vörubílum. 

– IES: fjárfestingarfélag sem lýtur sjálfstæðri stjórn, endanlega í eigu Investindustrial Group, sem aftur leggur áherslu á 

fjárfestingar í meðalstórum fyrirtækjum í Suður-Evrópu. 

– HTG: fyrirtæki sem fæst við sjúkraflutninga á landi, einkum á Spáni, en veitir einnig þjónustu í Bretlandi, aðallega 

við breska heilbrigðiskerfið NHS. 

– Rotor: annast framleiðslu, hönnun og sölu á íhlutum í hjól, og fæst einkum við framleiðslu á hjólaíhlutum, aðallega 

keðjum, aflmælum og sveifum og sala á reiðhjólaíhlutum og aukabúnaði. Rotor er einkum með starfsemi á Spáni en 

einnig (að takmörkuðu leyti) í Asíu, Bandaríkjunum og Hollandi. 

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 320, 

24.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9532 – Glendower Capital/Investindustrial/HTG/Rotor 

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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26.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/13 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9291 – Apollo Management/RPC Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á 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 

32019M9291. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9389 – Porsche Holding Salzburg/SIVA/Soauto) 

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 

32019M9389. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/75/13 

2019/EES/75/14 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9402 – Patrizia/KGAL/HIH/CVV/KW/RW/Control.IT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 þýsku 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 

32019M9402. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32019M9427. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/75/15 

2019/EES/75/16 
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26.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9437 – Würth Group/GES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32019M9437. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 þýsku 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 

32019M9440. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/75/17 

2019/EES/75/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9443 – Cintra/Meridiam/AUSOL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32019M9443. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9457 – Next Alt/Sotheby’s) 

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 

32019M9457. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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26.9.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 75/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9468 – Centerbridge/Solidus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32019M9468. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9476 – Toyota Tsusho/Toyota Tsusho India/Maruti Suzuki India/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. 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 

32019M9476. 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.9482 – SKT/Comcast/JV) 

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 

32019M9482. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9498 – Sumitomo/TTA/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32019M9498. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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