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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Hinn 30. ágúst 2019 barst framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tilkynning um fyrirhugaða samfylkingu 

Aurubis AG og Metallo Group Holding N.V. Tilkynnandi/tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá 

því 25. september 2019 að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

2019/EES/79/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. september 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fincantieri Europe S.p.A. („Fincantieri“) (Ítalíu). 

– Chantiers de l'Atlantique („CAT“) (Frakklandi), sem er undir yfirráðum Agence des Participations de l'Etat. 

Fincantieri nær eitt yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CAT. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Samkeppnisyfirvöld í Frakklandi og Þýskalandi hafa vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við  

3. mgr. 22. gr. samrunareglugerðarinnar.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fincantieri: ítölsk skipasmíðasamstæða sem einkum fæst við hönnun og smíði kaupskipa (m.a. skemmtiferðaskipa), 

herskipa og sérnota skipa, auk stoðþjónustu við skipaeigendur (viðhald, viðgerðir, umbreytingar, o.s.frv.) um allan 

heim.  

– CAT: franskt skipasmíðafyrirtæki sem einkum fæst við smíði skemmtiferðaskipa og tengda þjónustu við skipaeigendur 

um heim allan. 

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 331, 

2.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9162 – Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique 

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/79/02 

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

(mál M.9450 – PPG/TIL/JV) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Peel Ports Group Limited (United Kingdom, „PPG“).  

– Terminal Investments Limited S.a.r.l (Sviss, „TIL“), undir sameiginlegum yfirráðum MSC Mediterranean Shipping 

Company S.A. (Sviss) og tiltekinna hlutabréfasjóða sem stýrt er af Global Infrastructure Management, LLC 

(Bandaríkjunum). 

– Mersey Docks and Harbour Company (L2) Limited (Bretlandi, „MDHCL2“), sem tilheyrir PPG-samstæðunni. 

PPG og TIL ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

MDHCL2 í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PPG: samstæða hafnarfyrirtækja sem veita hafnar-, skipaflutninga- og siglingastoðþjónustu. PPG er með starfsemi á 

ýmsum stöðum í Bretlandi, Írlandi, Hollandi og Ástralíu. 

– TIL: fjárfestingar í gámastöðvum, þróun og stýring gámastöðva í ýmsum heimshlutum, m.a. Suðaustur-Asíu, Mið-

Austurlöndum og Ameríku. 

– MDHCL2: nýstofnuð eining sem fæst ekki við viðskiptastarfsemi enn sem komið er. Að viðskiptum loknum mun 

einingin annast rekstur L2 stöðvarinnar í höfninni í Liverpool.  

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 332, 

3.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9450 – PPG/TIL/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“). 

2019/EES/79/03 

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

(mál M.9453 – Phillips 66/Fortress Investment Group/United Pacific) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Phillips 66 (Bandaríkjunum). 

– Fortress Investment Group LLC („Fortress“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum SoftBank Group Corp. („Softbank“, 

Japan). 

– CF United LLC („United Pacific“, Bandaríkjunum), undir yfirráðum Fortress. 

Phillips 66 og Fortress ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir United Pacific í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Phillips 66: fjölþjóðlegt orkufyrirtæki með samþætt fyrirtæki á miðsölustigi, fyrirtæki sem sinna íðefnastarfsemi, 

vinnslu og markaðssetningu í eignasafni sínu. Phillips 66 annast vinnslu, flutninga, geymslu og markaðssetningu á 

eldsneyti og vörum um allan heim. 

– Fortress: fyrirtæki sem annast eignastýringu og sérhæfðar fjárfestingar. Fortress stýrir fjármunum breiðs hóps fjárfesta, 

m.a. lífeyrissjóða, styrktarsjóða og stofnana, fjármálastofnana, sjóða sem fjárfesta í öðrum sjóðum og fjársterkra fjárfesta.  

– United Pacific: sjálfstæður eigandi og rekstraraðili bensínstöðva og þægindaverslana á vesturströnd Bandaríkjanna, 

sem selur vélaeldsneyti og dagvöru fyrir neytendur. 

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.9453 – Phillips 66/Fortress Investment Group/United Pacific 

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/79/04 

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

(mál M.9550 – PT Baskhara Utama Sedaya/CPPIB/PT Lintas Marga Sedaya) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PT Baskhara Utama Sedaya („BUS“, Indónesíu), sem tilheyrir Jardines samstæðunni (Bermúda). 

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

– PT Lintas Marga Sedaya („JV“, Indónesíu). 

BUS og CPPIB ná að fullu sameiningum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir sameiginlega fyrirtækinu, JV. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BUS: rekstur vega þar sem innheimt eru veggjöld í Indónesíu. 

– CPPIB: fjárfestastýringarfyrirtæki sem einkum fjárfestir í skráðum fyrirtækjum, hlutabréfum í óskráðum fyrirtækjum, 

fasteignum, innviðum og fjárfestingum sem bera fasta vexti. 

– JV: sérleyfi og rekstur Cikopo-Palimanan veggjaldavegar í vesturhluta Jövu í Indónesíu. 

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 329, 

1.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9550 – PT Baskhara Utama Sedaya/CPPIB/PT Lintas Marga Sedaya 

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/79/05 

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

(mál M.9556 – Triton/Grupo Fertiberia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Triton Managers V Limited, Triton Fund V GP S.à r.l. og TFF V Limited (einu nafni „Triton Fund V“), sem tilheyrir 

samstæðu sjálfstæðra fjárfestingarsjóða undir stjórn Triton samstæðunnar (Ermarsundseyjum). 

– Fertiberia, S.A, og dótturfyrirtæki þess (einu nafni „Grupo Fertiberia“ Spáni) undir yfirráðum Grupo Villar Mir, 

S.A.U (Spáni). 

Triton Fund V nær einn yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Grupo Fertiberia í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton Fund V: fjárfestingarfyrirtæki sem helgar sig einkum fjárfestingum í meðalstórum fyrirtækjum sem staðsett eru 

í Norður-Evrópu, sem beinir sjónum að starfsemi í þremur meginatvinnuvegum, eða viðskiptaþjónustu, iðnstarfsemi 

og neytendum/heilsugæslu. 

– Grupo Fertiberia: einkum starfsemi í Evrópu við framleiðslu á hefðbundnum og sérstökum áburði fyrir þurrlendis-

uppskeru, hefðbundnar áveitur og dreypingaráveitur, auk íðefna til iðnaðarnota sem notuð eru sem hráíðefni í stórum 

iðnfyrirtækjum sem fást við ýmsar atvinnugreinar sem varða íðefni, timbur, snyrtivörur eða bíla. 

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 332, 

3.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9556 – Triton/Grupo Fertiberia 

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/79/06 

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


3.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 79/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9577 – Genstar/Oak Hill Capital/Mercer ADV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. september tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Genstar Capital Partners, LLC („Genstar“, Bandaríkjunum).  

– Oak Hill Capital Management, LLC („Oak Hill“, Bandaríkjunum). 

– Mercer Advisors Inc. („Mercer“, Bandaríkjunum). 

Genstar og Oak Hill ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Mercer í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Genstar: fyrirtæki með höfuðstöðvar í San Francisco, Kaliforníu, sem fjárfestir í hlutabréfum í fyrirtækjum sem ekki 

eru skráð á markaði og sérhæfa sig í fjárfestingum í meðalstórum fyrirtækjum sem fást við fjármálaþjónustu, 

heilsugæslu, iðnaðartækni og hugbúnað. 

– Oak Hill: framtakssjóður með höfuðstöðvar í New York City.  

– Mercer: sjálfstætt fyrirtæki sem fæst við auðstýringu. Þjónustan beinist fyrst og fremst að eignamiklum og efnuðum 

viðskiptavinum og felst í víðtækum lausnum á sviði auðstýringar, m.a. skipulagningu, fjárfestingarstýringu, skattalegri 

aðstoð, áætlanagerð sem varðar eftirlaunatekjur og hlunnindi og dánarbú. 

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 329, 

1.10.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9577 – Genstar/Oak Hill Capital/Mercer ADV 

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.9471 – Clearlake/TA/DigiCert) 

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 

32019M9471. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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