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31.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 87/1 

 

EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um vexti á endurheimtu ríkisaðstoðar  

og viðmiðunar-/afreiknivexti fyrir EFTA-ríkin sem gilda frá 1. október 2019 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta 

leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð og 10. gr. ákvörðunar 

Eftirlitsstofnunar EFTA 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum Eftirlitsstofnunar EFTA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum 

samkvæmt ákvörðun stofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi við-

miðunarvaxta er viðeigandi álagi bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð. 

Grunnvextirnar eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.10.2019 –  4,93 -0,66 1,72 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2019/EES/87/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9379 – Umicore/Cattierite Holdings Coöperatief) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Umicore, S.A./N.V. („Umicore“, Belgíu). 

– Cattierite Holdings Coöperatief U.A. („Cattierite“, Hollandi), undir yfirráðum Koboltti Chemicals Holdings Limited 

(„KCHL“, Bermúda). Cattierite er eignarhaldsfélag sem á og stýrir öðru eignarhaldsfélagi, Carollite Holdings B.V. 

(Hollandi) og Freeport Cobalt Oy („FCO“, Finnlandi). 

Umicore nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cattierite í heild, þ.m.t. 

FCO-hreinsunarstöð á síðari stigum ferlisins fyrir kóbalt og framleiðslu á kóbaltefnum sem notuð eru í rafhlöður og 

forefni. KCHL mun halda eftir þeim hluta FCO-starfseminnar sem tengist ekki framleiðslu á rafhlöðum ásamt tiltekinni 

sölustarfsemi í tengslum við rafhlöður. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Umicore: útvegun bakskautsefna fyrir endurhlaðanlegar litíumjónarafhlöður sem notaðar eru í lófatækum raftækjum 

og rafökutækjum, auk þess að útvega málmbindingarduft, ofurmelmi og kóbaltefni til notkunar í búnað sem ekki telst 

til rafhlaða. Umicore er alþjóðleg samstæða á sviði efnistækni og endurvinnslu. Fyrirtækið starfar á þremur 

eftirfarandi sviðum: á sviði hvötunar, orku- og yfirborðstækni og endurvinnslu. 

– Cattierite: framleiðir kóbaltefni og forefni fyrir rafhlöður með því að kaupa kóbalthráefni og hreinsa það. Cattierite er 

eignarhaldsfélag sem starfar á áðurnefndu sviði fyrir tilstilli FCO-dótturfyrirtækis síns. 

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 364, 

29.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9379 – Umicore/Cattierite Holdings Coöperatief 

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 22964301 

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/87/02 

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

(mál M.9421 – Triton/Corendon) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Triton Group („Triton“, Lúxemborg). 

– Corendon Holding B.V. („Corendon“, Hollandi). 

Triton nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Corendon í heild. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton: fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir aðallega í meðalstórum fyrirtækjum með höfuðstöðvar í Norður-Evrópu og 

leggur megináherslu á fyrirtæki á þremur eftirfarandi kjarnasviðum: viðskiptaþjónusta, iðnaðarvörur og neytendur/heilsa. 

Triton á fyrirtækið Sunweb, evrópskur ferðaskipuleggjandi á netinu, sem er staðsett í Hollandi og selur pakkaferðir, 

aðallega til sólarlanda, víðsvegar um Evrópu og við Miðjarðarhafið. 

– Corendon: býður afþreyingarþjónustu, staðsett í Hollandi og skipuleggur sumarleyfisferðir með því að nota eigið 

vefsetur, símsvörunarmiðstöð og fyrir milligöngu þriðja aðila (raunlægar ferðaskrifstofur og á netinu). Corendon 

starfrækir einnig lítið flugfélag. 

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 364, 

29.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9421 – Triton/Corendon 

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 22964301 

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/87/03 

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


Nr. 87/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9463 – KKR/Axel Springer) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Axel Springer SE („Axel Springer“, Þýskalandi). 

KKR nær í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, 

yfir Axel Springer SE („Axel Springer“) sem er, sem stendur, alfarið undir yfirráðum Ms Friede Springer. Axel Springer er 

fjölmiðla- og tæknifyrirtæki sem starfar í fleiri en 40 löndum, starfrækir fjölmiðla undir mismunandi vörumerkjum (t.d. 

BILD- og WELT-samstæðan, Insider Inc., Politico.eu) og gáttir á netinu (t.d. StepStone, SeLoger, Immowelt). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki sem býður upp á þjónustu við eignastýringu og lausnir fyrir fjármagnsmarkaði. 

– Axel Springer: útgáfa dagblaða og tímarita, önnur útgáfustarfsemi, prentun dagblaða, gerð útvarps- og sjónvarpsefnis 

og útsending þess, starfsemi fréttastofu, auglýsingastarfsemi.  

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 364, 

29.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9463 – KKR/Axel Springer  

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/87/04 

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

(mál M.9548 – Apollo Capital Management/Covivio/Hilton Kilmainham) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apollo Capital Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum). 

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

– Hilton Kilmainham Hotel („Hilton Kilmainham“, Írlandi). 

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

sömu gerðar, yfir Hilton Kilmainham í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og tilheyrandi hótelstjórnunarsamningi. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo: fjárfestingarsjóðir undir stjórn dótturfyrirtækja Apollo sem fjárfesta í fyrirtækjum og skuldum sem gefnar eru 

út af félögum sem tengjast ýmsum viðskiptum víða um heim. Núverandi fjárfestingar taka m.a. til fyrirtækja á sviði 

menntunar, trygginga, fjárfestingarþjónustu, lýsingar og afþreyingar.  

– Covivio: frönsk fjárfestingarsamstæða sem sérhæfir sig í fasteignum og er með eignasafn sem samanstendur aðallega 

af skrifstofuhúsnæði, auk íbúðarhúsnæðis og hótela. Covivio á, sem stendur, 466 hótel í löndum innan Evrópska 

efnahagssvæðisins (Frakklandi, Þýskalandi, Bretlandi, Spáni, Belgíu, Hollandi og Portúgal) og stýrir milliliðalaust sjö 

af þessum hótelum.  

– Hilton Kilmainham: fjögurra stjörnu hótel í miðborg Dyflinnar með 120 herbergjum, veitingarhúsi, bar og 

fundaraðstöðu. 

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 361, 

25.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9548 – Apollo Capital Management/Covivio/Hilton Kilmainham 

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/87/05 

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


Nr. 87/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) 

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. október 2019 tilkynning í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) 

um fyrirhugaðan samruna og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Domo Chemicals GmbH („Domo Chemicals“, Þýskalandi), undir yfirráðum Domo Investment Group („DIG“, 

Belgíu).  

– Fjárlosunarstarfsemi sem stafar af skuldbindingum í tengslum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar í máli M.8674 

BASF/Solvay's EP and P&I business („fjárlosunarstarfsemi“), undir yfirráðum Solvay S.A. („Solvay“, Belgíu).  

Domo Chemicals nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir fjárlosunarstarfseminni 

í heild. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Domo Chemicals: lóðrétt samþætt fyrirtæki sem býður upp á milliefni úr nylon 6, iðnaðarplast úr nylon 6 og 6.6, 

pökkunarplast, áburð og dreifingu efna sem unnin eru úr jarðolíu eða jarðgasi. Domo Chemicals veitir þjónustu innan 

ökutækja-, matvæla-, lyfja-, landbúnaðar-, íðefna og rafeindaiðnaðarins.  

– Fjárlosunarstarfsemin: fer aðallega fram í tengslum við virðiskeðju nylon 6.6 og lögð er áhersla á að framleiða 

milliefni úr nylon 6.6, iðnaðarplast og hágæðatrefjar. Starfsemin fer einnig fram í tengslum við aðfangakeðju nylon 6 

(nylon 6 BP og EP). 

3. Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

4. 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.  

5. 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 361, 

25.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I 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“). 

2019/EES/87/06 
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31.10.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 87/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. október 2019 tilkynning í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) og 

í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Marcegaglia Plates S.p.A. („Marcegaglia Plates“, Ítalíu). Marcegalia Plates er dótturfyrirtæki sem er alfarið í eigu 

Marcegaglia-samstæðunnar (Ítalíu). 

– Evraz Palini & Bertoli S.r.l. („Evraz Palini“, Ítalíu). 

Marcegaglia Plates nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Evraz Palini í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Marcegaglia Plates: völsun þungra kvartsplatna. 

– Margegaglia-samstæðan: stálvinnsla (2). 

– Evraz Palini: völsun þungra kvartsplatna. 

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 (3). 

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 370, 

31.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9568 – Marcegaglia Plates/Evraz Palini Bertoli 

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)  Marcegaglia-samstæðan er stærsti ósamþætti söluaðili stáls í Evrópu, stundar aðallega vinnslu á kolefnisstáli en einnig ryðfríu stáli í 

völsunarstöðvum sínum og stálþjónustumiðstöðvum.  

(3) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2019/EES/87/07 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9570 – Bridgepoint/Latour/Primonial)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bridgepoint SAS („Bridgepoint“, Frakklandi), undir yfirráðum Atlantic Investments Holdings Limited (Bretlandi) 

sem er móðurfélag Bridgepoint-samstæðunnar. 

– Latour Capital Management SAS („Latour“, Frakklandi), undir sameiginlegum yfirráðum Mr Philippe Leoni og 

Mr Cédric Bannel. 

– New Primonial Holding SAS („Primonial“, Frakklandi) er, sem stendur, undir yfirráðum Bridgepoint. 

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

3. gr. sömu gerðar, yfir Primonial. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bridgepoint: sjálfstætt, óskráð félag. 

– Latour: sjálfstætt, óskráð félag. 

– Primonial Group: starfar í Frakklandi og veitir margvíslega þjónustu á sviði fjárfestingarlausna, t.d. val, samsetning, 

umsýsla og ráðgjöf.  

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 361, 

25.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9570 – Bridgepoint/Latour/Primonial  

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/87/08 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9588 – Shell Energy Retail/Hudson Energy Supply) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Shell Energy Retail Limited („SERL“, Bretlandi), sem tilheyrir Shell-samstæðunni, þar sem Royal Dutch Shell plc er 

endanlega móðurfélagið. 

– Hudson Energy Supply UK Limited („Hudson Energy Supply“ eða „andlag viðskiptanna“, Bretlandi), undir 

yfirráðum Hudson Energy Holdings UK Limited sem tilheyrir Just Energy Group Inc. 

SERL nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hudson Energy Supply í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SERL: smásala á gasi og raforku til heimila og fyrirtækja í Bretlandi. 

– Hudson Energy Supply: smásala á gasi og raforku til heimila og fyrirtækja í Bretlandi. 

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 364, 

29.10.2019). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9588 – Shell Energy Retail/Hudson Energy Supply 

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 22964301 

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/87/09 
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Nr. 87/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9530 – UBS/Ares/Phoenix) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32019M9530. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9534 – CKA/Greene King) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. október 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 

32019M9534. 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.9575 – Renault/Mobivia/Exadis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. október 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 frönsku 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 

32019M9575. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/87/12 
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Nr. 87/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

Orðsending stjórnvalda í Póllandi með hliðsjón af tilskipun  

Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB um skilyrði fyrir veitingu og notkun  

leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Orðsendingin varðar umsókn um sérleyfi fyrir leit og rannsóknir á  

olíu- og gaslindum og vinnslu olíu og jarðgass 

Umsókn um sérleyfi fyrir leit og rannsóknir á olíu- og gaslindum og vinnslu olíu og jarðgass á Września-

svæðinu, sérleyfisleitarsvæði 208, hefur borist úthlutunaryfirvöldum. 

Staðarmörk svæðisins afmarkast af línum sem tengja punkta með eftirfarandi hnitum í PL-1992 

landmælingakerfinu: 

Nr. X [PL-1992] Y [PL-1992] 

1 515 930,240 398 083,120 

2 515 963,510 398 208,960 

3 515 376,160 432 138,190 

4 487 544,580 431 628,470 

5 488 133,210 397 506,680 

6 497 398,760 397 698,610 

Yfirborðsflötur svæðisins í lóðréttu ofanvarpi er 950,19 km2. 

Staðsetning stjórnsýslu: 

Wielkopolskie-sýsla, 

Gniezno-svæðið, strjálbýl sveitarfélög Gniezno, Łubowo, Niechanowo, þéttbýl og strjálbýl sveitarfélög 

Czerniejewo, Witkowo, þéttbýla sveitarfélagið Gniezno, 

Słupca-svæðið, strjálbýl sveitarfélög Orchowo, Słupca, Ostrowite, Powidz, Strzałkowo, þéttbýla 

sveitarfélagið Słupca, 

Września-svæðið, strjálbýla sveitarfélagið Kołaczkowo, þéttbýl og strjálbýl sveitarfélög Miłosław, 

Września, Nekla. 

Umsóknir um sérleyfi verður að senda umhverfisráðuneytinu eigi síðar en klukkan 12 á hádegi (á Brussel-

tíma) á síðasta degi 180 daga tímabils sem hefst daginn eftir að auglýsing þessi birtist í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins (Stjtíð. ESB C 360, 24.10.2019, bls. 25). 

Fyrirtæki sem hafa hlotið hæfismat og sem hefur verið tilkynnt um ákvörðun sem staðfestir jákvæða 

niðurstöðu í slíku hæfismati mega leggja fram umsóknir um sérleyfi, sbr. 17. mgr. gr. 49a laga um 

jarðefni og námavinnslu.  

Upplýsingar um lagastoð, skilyrði sem umsóknir um sérleyfi þurfa að uppfylla og skjöl sem umsækjendur 

þurfa að legga fram, matsviðmið vegna umsókna um sérleyfi og upplýsingar um vægi þeirra, 

lágmarksgjald vegna námavinnsluréttinda og upplýsingar um úthlutun sérleyfis er að finna í Stjtíð. ESB 

C 360, 24.10.2019, bls. 25. 

Umsóknir skulu sendar með eftirfarandi póstáritun:  

Ministry of the Environment 

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych [jarðfræði- og jarðefnaréttindadeild] 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

POLSKA/POLAND  

2019/EES/87/13 
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Unnt er að nálgast upplýsingar á:  

 vef umhverfisráðuneytisins: https://www.gov.pl/web/srodowisko og hjá 

 Departament Geologii i Koncesji Geologicznych 

Ministry of the Environment 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

POLSKA/POLAND 

Sími + 48 225792449 

Bréfsími + 48 225792460 

Netfang: dgk@mos.gov.pl  

mailto:dgk@mos.gov.pl


Nr. 87/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 31.10.2019 

 

Auglýst eftir tillögum EACEA/34/2019 

samkvæmt áætluninni Erasmus+ 

Lykilaðgerð 3 – Stuðningur við umbætur á stefnumálum 

Félagsleg samheldni og sameiginleg gildi: framlag á sviði menntunar og þjálfunar 

Markmið  

Auglýst er eftir tillögum í því skyni að styðja fjölþjóðleg samstarfsverkefni á sviði almennrar menntunar 

og þjálfunar og fullorðinsfræðslu. Auglýsingin er í tveimur hlutum, annars vegar vegna menntunar og 

þjálfunar (flokkur 1) og hins vegar vegna fullorðinsfræðslu (hluti 2).  

Hver umsókn verður að fjalla um eitt almennt markmið og eitt hinna sérstöku markmiða, sem eru tiltekin 

sérstaklega fyrir hluta 1 og hluta 2. Almenn og sérstök markmið auglýsingarinnar eru tæmandi: umsóknir 

sem fjalla ekki um þau verða ekki teknar til greina.  

Hlutgengisviðmið 

Hlutgengir umsækjendur eru opinberir aðilar og einkaaðilar sem fást við almenna menntun og þjálfun og 

fullorðinsfræðslu, eða aðrar félagslegar og hagrænar greinar, eða stofnanir sem annast starfsemi þvert á 

greinar (t.d. menningarstofnanir, borgaraleg samtök, íþróttasamtök, viðurkenningarmiðstöðvar, 

verslunarráð, viðskiptastofnanir, o.s.frv.).  

Ef um æðri menntastofnanir er að ræða þurfa þær að hafa gert Erasmus-samning fyrir æðri menntun.  

Landsbundnar skrifstofur eða annars konar fyrirkomulag og netkerfi í áætluninni Erasmus+ sem nýtur 

beinna styrkja frá framkvæmdastjórninni í samræmi við lagagrundvöll áætluninarinnar Erasmus+ er ekki 

hlutgengir umsækjendur. Hins vegar teljast lögaðilar sem hýsa landsbundnar Erasmus+ skrifstofur eða 

fyrirkomulag og netkerfi hlutgengir umsækjendur.  

Einungis verður tekið við umsóknum frá lögaðilum í eftirtöldum löndum sem eru aðilar að áætluninni:  

– 28 aðildarríkjum Evrópusambandsins (1), 

– EFTA-ríkjunum sem eiga aðild að EES: Íslandi, Liechtenstein og Noregi, 

– löndum sem hafa sótt um aðild að ESB: Makedóníu, fyrrverandi lýðveldi í Júgóslavíu og 

Tyrklandi. 

Heimilt er að velja tillögur frá umsækjendum í ríkjum sem hafa sótt um aðild að ESB, að því tilskildu að 

samningar um fyrirkomulag þátttöku þessara landa í áætluninni hafi tekið gildi daginn sem 

styrksamningar eru gerðir. 

Sérstakar kröfur eftir hlutum  

1. HLUTI:  

Lágmarkskrafa varðandi samsetningu samstarfsstofnana samkvæmt þessum hluta er fjórar hlutgengar 

stofnanir í fjórum mismunandi löndum sem eiga aðild að áætluninni. Ef net aðila koma að verkefninu 

verða að minnsta kosti tvær stofnanir sem ekki eru hluti af netinu/netunum að vera í hópnum og hópurinn 

verður að hafa innan vébanda sinna stofnanir í að minnsta kosti fjórum löndum sem eiga aðild að 

áætluninni.   

  

(1) Breskir umsækjendur: Vinsamlegast athugið að uppfylla þarf hlutgengisskilyrðin allan tímann á meðan styrkurinn 

er í gildi. Gangi Bretland úr Evrópusambandinu á gildistíma styrksins án þess að gerður sé samningur við 

Evrópusambandið sem tryggir sérstaklega að breskir umsækjendur séu áfram hlutgengir, verður fjármögnun hætt 

(en þátttöku haldið áfram þar sem kostur er) eða þess krafist að þátttöku í verkefninu sé hætt á grundvelli gr. II.17 

í styrksamningnum.  
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2. HLUTI:  

Lágmarksfjöldi samstarfsaðila samkvæmt þessum hluta er fjórar hlutgengar stofnanir í fjórum mismunandi 

löndum sem eiga aðild að áætluninni. Ef ein stofnananna fjögurra er millilandanet þurfa að minnsta kosti 

tvær stofnanir sem ekki eiga aðild að viðkomandi neti að vera þátttakendur í verkefninu.  

Hlutgeng starfsemi og lengd verkefna  

Einungis starfsemi sem fer fram í löndum sem eiga aðild að áætluninni (sjá hér að framan) verður talin 

hlutgeng hvað varðar fjármögnun. Kostnaður vegna starfsemi sem fram fer utan þessara landa eða af hálfu 

stofnana sem ekki eru skráðar í löndum sem eiga aðild að áætluninni er ekki hlutgengur. Starfsemi sem krefst 

þátttöku annarra landa en þeirra sem eiga aðild að áætluninni kann að vera heimiluð með undantekningu sem 

ákveðin er í hverju tilviki fyrir sig en fyrir verður að liggja sérstakt fyrirframsamþykki framkvæmda-

stofnunarinnar.  

Starfsemin verður að hefjast annað hvort 1. nóvember eða 1. desember 2020 eða 15. janúar 2021.  

Verkefnin verða að standa yfir í 24 eða 36 mánuði.  

Frekari upplýsingar um sérstök markmið hlutanna tveggja, hlutgenga starfsemi, úthlutunarviðmið og 

fjárveitingu er að finna í auglýsingunni í heild í Stjtíð. ESB C 358, 22.10.2019, bls. 5. 

Umsóknarferli og skilafrestur 

Umsóknarfrestur: 25. febrúar 2020 – 17:00 (á Brussel-tíma)  

Umsækjendur eru beðnir um að lesa vandlega allar upplýsingar um auglýsinguna eftir tillögum 

EACEA/34/2019 og umsóknarferlið, og að nota skjölin sem skylt er að nota, en þau má finna hér: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (tilvísun auglýsingar EACEA/34/2019) 

Umsóknin ásamt viðaukum verður að berast á netinu og á tilteknu rafrænu eyðublaði. 

Netfang: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.358.01.0005.01.ENG
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
mailto:EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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