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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9424 – NVIDIA/Mellanox) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna 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: 

– NVIDIA Corporation („NVIDIA“, Bandaríkjunum), 

– Mellanox technologies, Ltd. („Mellanox“, Ísrael). 

NVIDIA rennur að fullu saman við Mellanox, í skilningi a-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– NVIDIA: selur myndvinnslueiningarmiðaða, sjónræna tölvunotkun og hraðaða tölvuvinnsluvettvanga fyrir leiki, 

sjóngervingu fyrir atvinnumenn, gagnaver og sjálfvirkan búnað, 

– Mellanox: selur samtengdar vörur og lausnir fyrir net sem auðvelda skilvirkar gagnasendingar innan gagnavera sem 

byggjast á samtengdum lausnum fyrir íðnet og InfiniBand net. 

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 398, 

25.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9424 – NVIDIA/Mellanox 

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/95/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9502 – Synthomer/Omnova Solutions) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst15. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna 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: 

– Synthomer plc („Synthomer“, Bretlandi) 

– Omnova Solutions, Inc („Omnova“, Bandaríkjunum)  

Synthomer nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Omnova í heild. 

Samruninn á sér stað með yfirtökuboði sem tilkynnt var 3. júlí 2019. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Synthomer þróar og framleiðir sérnotaíðefni til margs konar nota, m.a. við framleiðslu á einnota hönskum, pappír, 

gólfteppum, rúmfatnaði, skóm, þekjuefnum, lími og sementi. Starfsemi Synthomer er aðallega í Evrópu. 

– Omnova þróar og framleiðir sérnotaíðefni og heitplastfilmur til margs konar nota í sérstakri deild fyrir sérlausnir og 

hágæðaefni. Starfsemi Omnova fer einkum fram í 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.  

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 398, 

25.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9502 – Synthomer/Omnova Solutions 

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/95/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9545 – NS Groep/Pon Netherlands/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– NS Groep N.V. („NS“, Hollandi), 

– Pon Netherlands B.V. („Pon“, Hollandi). 

NS og Pon ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi bliðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu 

gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– NS: hluti NS Group sem rekur almenningssamgöngur í Hollandi. Það er stærsta fyrirtækið í Hollandi á sviði 

almenningssamgangna, með um það bil eina milljón farþega á venjulegum degi. Félagið rekur járnbrautarþjónustu og 

býður tengda þjónustu, t.d. reiðhjól fyrir almenning. Fjármálaráðuneyti Hollands á allt hlutafé í NS, 

– Pon: hluti af Pon Group, fyrirtækis sem starfar á heimsvísu og hefur meira en 14 þúsund starfsmenn í 34 löndum. 

Pon-samsteypan rekur meira en 80 fyrirtæki í fjórum mismunandi viðskiptaklösum: Ökutæki, Pon Bike, tækjabúnaður 

og orkukerfi og ferilmál í iðnaði, 

– JV: mun sameina þjónustu NS og Pon á sviði hreyfanleika (MaaS) til að þróa og stjórna fjölnota hugmyndum um 

sameiginlegan hreyfanleika fyrir bæði almenning og fyrirtæki. 

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 395, 

22.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9545 – NS Groep/Pon Netherlands/JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2019/EES/95/03 

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

(mál M.9583 – TPG/Hong Leong Group/Columbia Asia Healthcare) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TPG Asia VI SF Pte. Ltd. („TPG Asia“, Singapúr), sem tilheyrir TPG Group (Bandaríkjunum), 

– Hong Leong Healthcare Group Sdn Bhd („Hong Leong“, Malasíu), sem tilheyrir Hong Leong Group, Malasíu, 

– Columbia Asia Healthcare Pte. Ltd. („CAHSG“, Singapúr). 

TPG Asia og Hong Leong ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu gerðar, yfir CAHSG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– TPG Asia: hluti af TPG Group, sjálfstæðs verðbréfafyrirtækis sem stýrir flokki sjóða sem fjárfesta í margvíslegum 

fyrirtækjum með yfirtökum og endurskipulagningu fyrirtækja. TPG Asia er hluti af vettvanginum TPG Capital Asia, 

sem einbeitir sér að fjárfestingum í Asíu, 

– Hong Leong: hluti af Hong Leong Group, samsteypu með fjölbreytta starfsemi á sviði banka, fjármálaþjónustu, 

framleiðslu og dreifingar, fasteignaþróunar og fjárfestinga og afþreyingar. Hong Leong var stofnað 20. ágúst 2019 í 

þeim tilgangi að kaupa CAHSG og mun einbeita sér að heilbrigðisþjónustu,  

– CAHSG: eignarhaldsfélag fyrir Columbia Asia Group, einkarekið fyrirtæki í heilbrigðisþjónustu sem var stofnað 

1996 til að veita íbúum Asíu aðgengilega hágæða heilbrigðisþjónustu á viðráðanlegu verði. CAHSG hefur 18 

starfsstöðvar víðs vegar í Asíu: 12 sjúkrahús í Malasíu, 2 sjúkrahús og 1 heilsugæslustöð í Víetnam og 3 sjúkrahús í 

Indónesíu. Félagið rekur sem stendur 11 sjúkrahús á Indlandi sem verða ekki hluti af viðskiptunum.  

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 400, 

26.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9583 – TPG/Hong Leong Group/Columbia Asia Healthcare 

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/95/04 

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

(mál M.9584 – Hutchinson/PFW Aerospace) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hutchinson Holding GmbH („Hutchinson“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum TOTAL S.A. (Frakklandi), 

– PFW Aerospace GmbH, („PFW“, Þýskalandi). 

Hugchinson nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PFW í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Hutchinson: sala um heim allan á hágæða gúmmílíkisvörum, m.a. þéttilausnum, einangrun vegna titrings, hljóðs og 

hita, og á vökvaflutningskerfum fyrir flugvélaframleiðendur. 

– PFW: selur rör og pípur um heim allan fyrir flugvélaframleiðendur, ásamt íhlutum fyrir burðarvirki flugvéla. 

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 398, 

25.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9584 – Hutchinson/PFW Aerospace 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9590 – Oaktree/RAFI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Oaktree Capital Group, LLC („Oaktree“, Bandaríkjunum), 

– RAFI GmbH & Co. KG („RAFI“, Þýskalandi). 

Oaktree nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir RAFI í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Oaktree: fjárfestingarumsýslufyrirtæki sem leggur áherslu á fyrirtækjalán, óskráð hlutabréf, fasteignir og skráð 

hlutabréf. Fjárfestingar Oaktree tengjast margs konar fyrirtækjum, t.d. á sviði framleiðslu, heilsugæslu, vefnaðar, 

ferðamennsku, námugraftrar og fjölmiðla. Oaktree lýtur sameiginlegum yfirráðum Oaktree Capital Group Holdings, 

L.P. og Brookfield Asset Management Inc.  

– RAFI: þróar og framleiðir rafeindaíhluti og lausnir á sviði skilflatar manns og vélar, ásamt því að bjóða þjónustu á 

sviði framleiðslu rafeindatækja.  

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 395, 

22.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9590 – Oaktree/RAFI 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9618 – La Poste/BRT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– GeoPost S.A. („GeoPost“, Frakklandi), tilheyrir La Poste samsteypunni (Frakklandi), 

– BRT S.p.A. („BRT“, Ítalíu). 

GeoPost nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BRT í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– GeoPost: dótturfélag La Poste samsteypunnar, gömlu póstþjónustunnar í Frakklandi. GeoPost stundar dreifingu á 

pökkum og vörum í Evrópu, Afríku og Asíu. 

– BRT: dreifir pökkum og þjónustu, einkum á Ítalíu (áður þekkt sem Bartolini), lýtur nú sameiginlegum yfirráðum 

GeoPost og Mifin S.r.l.  

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 401, 

27.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9618 – La Poste/BRT 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9622 – EUROVIA Industrie/ASA-Bau/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EUROVIA Industrie GmbH („EVI“, Þýskalandi), 

– ASA-Bau GmbH („ASA“, Þýskalandi), 

– Hanse-Asphaltmischwerke GmbH („HANSE“, Þýskalandi). 

EVI og ASA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu 

gerðar, yfir HANSE. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– EVI: framleiðsla og dreifing á malbiksblöndu, verkfræðivinna (þ.m.t. vegaframkvæmdir ) í nokkrum sambandsríkjum 

Þýskalands, vinnsla á sandi og möl og framleiðsla á jarðbiki. EVI tilheyrir samsteypunni VINCI S.A. (Frakklandi). 

– ASA: framleiðsla og dreifing á malbiksblöndu, verkfræðiþjónusta (þ.m.t. vegaframkvæmdir) í norðausturhluta 

Þýskalands. ASA lýtur yfirráðum Arkil Holding A/S (Danmörku). 

– HANSE: framleiðsla og dreifing á malbiksblöndu í norðausturhluta Þýskalands. 

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 400, 

26.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9622 – EUROVIA Industrie/ASA-Bau/JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9627 – APG/Elecnor/CC&I) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– APG Asset Management N.V. („APG“, Hollandi), hluti af APG Group N.V., 

– Grupo Elecnor S.A. („Elecnor“, Spáni), 

– Celeo Concesiones e Inversiones S.L. („CC&I“ eða “JV”, Spáni), er sem stendur hluti af Grupo Elecnor.  

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

sömu gerðar, yfir CC&I. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– APG: APG sinnir ráðgjöf, eignastýringu, umsýslu vegna greiðslna og samskipti fyrir hönd lífeyrissjóða í almennu 

lífeyriskerfi. 

– Elecnor: Elecnor sinnir verkfræðiþjónustu, byggingarstarfsemi og þjónustuverkefnum á sviði rafmagns, orkufram-

leiðslu, gass, fjarskipta og járnbrauta. Elecnor stundar einnig starfsemi á sviði orkuframleiðslu með vindorku og 

sólarorku. 

– CC&I: CC&I stjórnar fjárfestingum Elecnor í verkefnum á sviði orkuflutninga og sem helsti sérleyfishafi með 

sérleyfi í Brasilíu og Síle, þróar og hefur umsjón með raforkuframleiðslu á Spáni með sólarrafhlöðum og hitaorku og 

stundar einnig framleiðslu og heildsölu á raforku. Að viðskiptunum loknum mun CC&I þjóna hlutverki sameiginlegs 

vettvangs til að þróa og stjórna verkefnum á sviði innviða fyrir orkuflutning og verkefnum á sviði endurnýjanlegrar 

orku (að undanskildum verkefnum á sviði framleiðslu á endurnýjanlegri orku með vindorku), einkum í Síle, Brasilíu 

og á Spáni. 

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 402, 

28.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9627 – APG/Elecnor/CC&I 

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/95/09 

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


Nr. 95/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.11.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kennedy-Wilson Holdings, Inc. („Kennedy-Wilson“, Bandaríkin), 

– AXA S.A. („AXA“, Frakklandi), 

– Sameiginlega fyrirtækið (Írlandi) 

Kennedy-Wilson og AXA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir 

þremur nýstofnuðum fyrirtækjum, (einu nafni, „JV“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í sameiginlega fyrirtækinu.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Kennedy Wilson: fjárfestingar í fasteignum, þróun og umsýsla,  

– AXA: líftrygging, heilsutrygging og aðrar tryggingar, sem og fjárfestingarstýring, 

– JV: mun eignast, halda og stjórna leiguhúsnæði í einkaeigu, verslunar- og skrifstofuhúsnæði í Dýflinnarsýslu á 

Írlandi.  

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 403, 

29.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9632 – E.ON/Berliner Stadtwerke/Tegel Energie) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– E.ON SE, evrópskt orkufyrirtæki sem er skráð á DAX hlutabréfamarkaðinum, með aðsetur í Essen í Þýskalandi.  

– Berliner Stadtwerke GmbH („BSW“), með aðsetur í Berlín í Þýskalandi og er að fullu dótturfélag Berliner 

Wasserbetriebe Anstalt des öffentlichen Rechts („BWB“).  

– Tegel Energie, nýstofnað fyrirtæki um sameiginlegan rekstur, með aðsetur í Berlín, Þýskalandi. 

E.ON og BSW ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Tegel Energie. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– E.ON SE: Starfsemi E.ON er einkum á tveimur sviðum: i) orkudreifikerfi og ii) lausnir fyrir viðskiptavini (þar með 

talið smásala á raforku og gasi).  

– BSW: BSW og BWB eru borgarveitufyrirtæki. BWB starfar á sviði drykkjavatns og hreinsunar á skólpi. Starfsemi 

BSW lýtur einkum að byggingu og rekstri vera sem framleiða endurnýjanlega orku og stunda sölu á rafmagni til 

einstaklinga.  

– Tegel Energie: Tegel Energie mun reisa og reka nýja fjarvarmaveitu og kælinet, ásamt orkuframleiðslu fyrir tvö ný 

svæði undir íbúðabyggð og fyrirtækjarekstur á landi þar sem Tegel-flugvöllurinn í Berlín er nú. 

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 398, 

25.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9632 – E.ON/Berliner Stadtwerke/Tegel Energie 

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. 95/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.11.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9634 – PSP/Aviva/Galleri K) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PSP Investments Holding Europe Ltd, dótturfélag í einkaeigu Public Sector Pension Investment Board („PSP“, 

Kanada), 

– Aviva Investors Perpetual Capital SCSp SICAV-RAIF, sem tilheyrir Aviva Plc Group („Aviva“, Bretlandi),  

– Galleri K Retail ApS („Galleri K“, Danmörku). 

PSP og Aviva ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Galleri K. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– PSP: Stjórnar fjárfestingum fjölda kanadískra lífeyrissjóða, m.a. lífeyrissjóði opinberra starfsmanna í Kanada, svo og 

kanadíska hersins. PSP stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni verðbréfa með föstum vöxtum, svo og fjárfestingum í 

óskráðum hlutabréfum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og einkaskuldum. 

– Aviva: fyrirtæki stofnað í Bretlandi og starfar á svið vátrygginga og er skráð í kauphöllina í London. Samsteypa 

Aviva býður margs konar afurðir á sviði vátrygginga, sparnaðar og fjárfestinga og starfar einkum í Bretlandi, 

Frakklandi og Kanada, 

– Galleri K: fyrirtæki með aðsetur í Danmörku sem á húsnæði fyrir smásöluverslanir, veitingastaði og skrifstofur í 

Kaupmannahöfn. 

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 403, 

29.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9634 – PSP/Aviva/Galleri K 

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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28.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 95/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9652 – Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Marquard & Bahls AG („M&B“, Þýskalandi), 

– Starwood Energy Group Global, L.L.C. („Starwood Energy“, Bandaríkjunum), hlutdeildarfélag Starwood Capital 

L.L.C. („Starwood“, Bandaríkjunum). 

– GCA Holdings LLC („GCA“, Bandaríkjunum). 

M&B og Starwood Energy ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir GCA. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– M&B: stundar viðskipti með orku- og jarðolíuafurðir og íðefni, ásamt geymslu þeirra og vöruferlisstjórnun. 

Kjarnaeiningar í rekstri félagsins eru m.a. vöruferlisstjórnum í tengslum við geyma, viðskipti og flugvélaeldsneyti. 

– Starwood Energy er framtaksfjárfestingarfyrirtæki sem sérhæfir sig í fjárfestingum í orkuinnviðum. 

– Starwood er einkaverðbréfafyrirtæki með áherslu á fasteignaviðskipti um heim allan. 

– GCA er verkefnatengt fyrirtæki sem reisir og starfrækir ammóníaksframleiðslu í Texas í Bandaríkjunum. Fyrirtækið 

lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum M&B og AMGCA Partners LLC. 

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 395, 

22.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9652 – Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA 

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/95/13 
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Nr. 95/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.11.2019 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9655 – Hg Capital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hg Pooled Management Limited, dótturfélag HgCapital LLP („HG“, Bretlandi), („HG“, Bretlandi), 

– General Atlantic LLC („GA“, Bandaríkjunum), 

– Argus Media Limited („Argus“, Bretlandi), sem nú lýtur yfirráðum GA og Adrian Binks, framkvæmdastjóra og 

stofnanda Argus. 

HG, GA og Adrian Binks ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu gerðar, yfir Argus.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– HG: framtakssjóður sem fjárfestir aðallega í Evrópu í tækni og þjónustustarfsemi sem byggist á tækni,  

– GA: framtakssjóður sem starfar víða um heim og sér fyrirtækjum í vexti fyrir fjármagni og stefnumiðuðum stuðningi, 

– Argus: fyrirtæki sem veitir upplýsingar um verð á hrávörum um heim allan og birtir markaðsskýrslur og gögn sem 

innihalda verðmat, athugasemdir um markaðinn og fréttir um hrávörur á heimsvísu. 

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 395, 

22.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9655 – Hg Capital LLP/General Atlantic LLC/Argus Media Limited 

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/95/14 
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28.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 95/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9671 – Apollo/Blue Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. nóvember 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) 

– Blue Group Hold Co Limited („Blue Group“, Bretlandi) 

Apollo nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Blue Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir. 

– Apollo: fjárfestingar í fyrirtækjum og skuldum sem gefnar eru út af félögum sem tengjast ýmsum viðskiptum víða um 

heim, 

– Blue Group: smásala á húsgögnum fyrir heimili í Bretlandi undir vörumerkjunum Harveys Furniture og Bensons for 

Beds.  

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 402, 

28.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9671 – Apollo/Blue Group 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir. 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2019/EES/95/15 

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


Nr. 95/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 28.11.2019 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9394 – Echostar/Mubadala/HPE JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32019M9394. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9509 – Warburg Pincus/CDPQ/Allied Universal) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. nóvember 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 

32019M9509. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/95/16 

2019/EES/95/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


28.11.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 95/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. nóvember 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 

32019M9548. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. nóvember 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 

32019M9570. 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.9579 – ENI/HitecVision/Norwegian Upstream Assets of ExxonMobil) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. nóvember 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 

32019M9579. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. nóvember 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 

32019M9588. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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