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5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9589 – Fedrigoni/Ritrama Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fedrigoni S.p.A („Fedrigoni“, Ítalíu), lýtur endanlegum yfirráðum Bain Capital Investors L.L.C. (Bandaríkjunum). 

– Ri.Tra.Ma. Rink Trading and Manufacturing S.p.A., Coating Ricofin S.r.l. og Eurotac S.r.l. Fedrigoni S.p.A. (saman 

„Ritrama Group“, öll á Ítalíu). 

Fedrigoni nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ritrama Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fedrigoni: framleiðir og selur margs konar pappírsvörur, m.a. teiknipappír eða fínan pappír, öryggispappír og lausnir, 

sjálflímandi merkimiða og ritföng.  

– Ritrama Group: stundar einkum framleiðslu og sölu á sjálflímandi merkimiðum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 409, 

5.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9589 – Fedrigoni/Ritrama 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, p. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2019/EES/96/01 

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


Nr. 96/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9596 – Engie/Predica/Omnes/Langa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi).  

– Omnes Capital („Omnes“, Frakklandi). 

– Prédica Prévoyance Dialogue („Prédica“, Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni Crédit Agricole. 

– Sex félög sem eiga safn vind- og sólarorkuvera í Frakklandi („markfyrirtækin“, Frakklandi) sem lúta endanlegum 

yfirráðum Engie. 

Engie, Omnes og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir markfyrirtækjunum. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: iðnaðarfyrirtæki á sviði afhendingar gass og raforku, auk orkuþjónustu. 

– Omnes: Omnes Capital er sjálfstætt, franskt eignastýringarfyrirtæki með starfsemi í fjölda flokka óskráðra hlutabréfa, 

einkum á sviði endurnýjanlegrar orku. 

– Predica: franskt líf- og heilsutryggingafyrirtæki sem tilheyrir frönsku samsteypunni Crédit Agricole. 

– Markfyrirtækin: markfyrirtækin samanstanda af eignasafni jarðfastra sólarorkuvera og vindorkuvera í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu fram-

kvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 403, 

29.11.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9596 – Engie/Predica/Omnes/Langa 

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/96/02 

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


5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9606 – Engie/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi).  

– Omnes Capital („Omnes“, Frakklandi). 

– Predica Prévoyance Dialogue („Predica“, Frakklandi), sem tilheyrir samsteypunni Crédit Agricole S.A. 

– Eignasafn vindorkuvera og sólarorkuvera í Frakklandi („markfyrirtækin“) sem lúta endanlegum yfirráðum Engie. 

Engie, Omnes og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir markfyrirtækjunum. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: iðnaðarfyrirtæki á sviði afhendingar gass og raforku, auk orkuþjónustu. 

– Omnes: Omnes Capital er sjálfstætt, franskt eignastýringarfyrirtæki með starfsemi í fjölda flokka óskráðra hlutabréfa, 

einkum á sviði endurnýjanlegrar orku. 

– Predica: franskt líf- og heilsutryggingafyrirtæki sem tilheyrir frönsku samsteypunni Crédit Agricole. 

– Markfyrirtækin: markfyrirtækin samanstanda af eignasafni vindorkuvera og sólarorkuvera í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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.9606 – Engie/Omnes Capital/Predica/EGI8 Portfolio 

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/96/03 

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


Nr. 96/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9607 – Engie/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi).  

– Omnes Capital („Omnes“, Frakklandi). 

– Prédica Prévoyance Dialogue („Prédica“, Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni Crédit Agricole. 

– Tíu félög sem eiga eignasafn vindorkuvera og sólarorkuvera í Frakklandi („Markfyrirtækin“, Frakklandi), sem lúta 

endanlegum yfirráðum Engie. 

Engie, Omnes og Predica ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir markfyrirtækjunum. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: iðnaðarfyrirtæki á sviði afhendingar gass og raforku, auk orkuþjónustu. 

– Omnes: Omnes Capital er sjálfstætt, franskt eignastýringarfyrirtæki með starfsemi í fjölda óskráðra fyrirtækja, 

einkum á sviði endurnýjanlegrar orku. 

– Predica: franskt líf- og heilsutryggingafyrirtæki sem tilheyrir frönsku samsteypunni Crédit Agricole. 

– Markfyrirtækin: markfyrirtækin samanstanda af eignasafni vindorkuvera og sólarorkuvera í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 405, 

2.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9607 – Engie/Omnes Capital/Predica/EGI9 Portfolio 

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/96/04 

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


5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9608 – Engie/CDC/CNR Solaire 10) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CN’Air (Frakklandi), lýtur yfirráðum Engie (Frakklandi). 

– Caisse des Dépôts et des Consignations („CDC“, Frakklandi). 

– CNR Solaire 10 (Frakklandi),lýtur yfirráðum CN’Air (Frakklandi). 

Engie og CDC ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir CNR Solaire 10 í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDC: opinbert fyrirtæki með sérstaka stöðu sem sinnir verkefnum í almannaþágu og verkefnum sem eru opin fyrir 

samkeppni. 

– CN’Air: starfar á sviði endurnýjanlegra orkugjafa og er dótturfélag Engie sem starfar innan allrar virðiskeðjunnar á 

sviði gass, raforku og orkuþjónustu. 

– CNR Solaire 10: starfrækir vindorkuver í Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 408, 

4.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9608 – Engie/CDC/CNR Solaire 10 

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/96/05 
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Nr. 96/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg). 

– Royal FrieslandCampina N.V. („RFC“, Hollandi). 

– DMV Fonterra Excipients GmbH & Co. KG („DMV“, Þýskalandi). 

CVC og RFC ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

DMV. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

— CVC og/eða dótturfélög þess: stýra fjárfestingarsjóðum og vettvöngum. 

— RFC: framleiðir og selur mjólkurafurðir og tengdar neytendavörur. 

— DMV: framleiðir og afhendir hjálparefni úr laktósa fyrir lyfjafyrirtæki, svo og hjálparefni sem eru ekki úr laktósa. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu fram-

kvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 405, 

2.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9610 – CVC/Royal FrieslandCampina/DMV Fonterra Excipients 

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/96/06 

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


5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/7 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Frakklandi). 

– Total Quadran (Frakklandi), tilheyrir samsteypunni Total S.A. 

– JMB Solar Nogara og Quadran Nogara (saman „markfyrirtækin“, Frakklandi), lúta yfirráðum Total S.A. 

CDC og Total Quadran ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir JMB Solar Nogara og Quadran Nogara. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDC: opinbert fyrirtæki með sérstaka stöðu sem sinnir verkefnum í almannaþágu og verkefnum sem eru opin fyrir 

samkeppni. Síðastnefndu verkefnin eru að mestu leyti unnin í Frakklandi, á fjórum sviðum: i) fasteignum, ii) 

umhverfi og orku, iii) þjónustu, og iv) fjárfestingum. 

– Total S.A.: alþjóðlega samþættur framleiðandi og seljandi orku með starfsemi í öllum greinum olíu- og gasgeirans, 

auk endurnýjanlegrar orku og orkuframleiðslu. 

– JMB Solar Nogara og Quadran Nogara: stunda þróun, uppsetningu og rekstur sólarorkuvera og vindorkuvera í 

Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 407, 

3.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9630 – CDC/Total/JMB Solar Nogara/Quadran Nogara 

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. 96/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9643 – Engie/Versicherungskammer/Portfolio Companies) 

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: 

– Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

– Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts (Þýskalandi). 

– Sun PV Holding sem á SolaireDigne, SolaireSignes, SolaireIstres 2, SAS du Soleil, SAS des Landes de la Motte, 

SolaireChatellerault and SolaireLaMotte („eignasafnsfyrirtækin“, öll í Frakklandi). Þessi fyrirtæki eru sem stendur í 

einkaeigu Engie S.A. 

Engie S.A. („Engie“) og Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts („Versicherungskammer 

Bayern“) ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Sun PV 

Holding (Frakklandi). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Engie: iðnaðarfyrirtæki með starfsemi sem staðsett er víðs vegar í orkuvirðiskeðjunni á sviði afhendingar gass og 

raforku, auk orkuþjónustu. 

– Versicherungskammer Bayern: opinbert, þýskt vátryggingafélag sem býður einstaklings- og fasteignatryggingar. 

– Sun PV Holding: Sun PV Holding mun stunda raforkuframleiðslu fyrir milligöngu eignasafns sólarorkuvera í 

Frakklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 405, 

2.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9643 – Engie/Versicherungskammer/Portfolio Companies  

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/96/08 
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5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9645 – Platinum Equity Group/Cision) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. nóvember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Platinum Equity LLC (Platinum Equity Group, Bandaríkjunum). 

– Cision Ltd (Cision, Bandaríkjunum). 

Platinum Equity Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cision. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Platinum Equity Group: samsteypa eininga sem lúta yfirráðum Platinum Equity LLC sem sérhæfir sig í samruna, 

kaupum og rekstri fyrirtækja sem veita þjónustu og lausnir til viðskiptavina í fjölbreyttum rekstri, m.a. upplýsingatækni, 

fjarskiptum, vöruferlisstjórnun, þjónustu tengda málmum, framleiðslu og dreifingu, um heim allan. 

– Cision: selur atvinnumönnum á sviði almannatengsla og markaðssamskipta hugbúnað á sviði vinnuflæðis 

almannatengsla, dreifingar fjölmiðlaefnis, greiningar á fjölmiðlum og tengdar vörur og þjónustu, um heim allan.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samrunareglu-

gerðarinnar. 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 409, 

5.12.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9645 – Platinum Equity Group/Cision 

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/96/09 
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Nr. 96/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8658 – UTC/Rockwell Collins) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. maí 2018 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, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32018M8658. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9370 – Telenor/DNA) 

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

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

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

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32019M9370. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9452 – Global Payments/TSYS) 

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 

32019M9452. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32019M9473. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 96/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9527 – New Media Investment Group/Gannett Co) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32019M9527. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32019M9568. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/96/14 

2019/EES/96/15 

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


5.12.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 96/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9573 – Brookfield/Iridium/Global Borealis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32019M9573. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9576 – Blackstone/Dream Global Reit) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32019M9576. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2019/EES/96/16 

2019/EES/96/17 
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Nr. 96/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 5.12.2019 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9597 – Cinven/Stichting Barentz Beheer/Barentz) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32019M9597. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9599 – Cobepa/Socotec) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 

32019M9599. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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