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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

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

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

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

Dagsetning ákvörðunar 9. desember 2020 

Málsnúmer 85916 

Ákvörðun nr. 144/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Rafræn heilbrigðisþjónusta sveitarfélaga 

Aðstoðarform Engin aðstoð 

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

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

2021/EES/20/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14. desember 2020 

Málsnúmer 85852 

Ákvörðun nr. 158/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Viðbótartrygging í þágu TORP Sandefjord flugvallar 

Lagastoð Bréf um veitingu aðstoðar frá samgönguráðuneytinu 

sem kemur ákvörðun norska þingsins til framkvæmda  

Tegund aðstoðar Stök aðstoð  

Markmið Að bæta hluta þess beina tjóns sem Sandefjord 

Lufthavn AS hefur orðið fyrir frá 1. október 2020 til  

31. desember 2020 af völdum opinberra takmarkana 

vegna COVID-19 faraldursins. 

Aðstoðarform Styrkur  

Fjárhagsáætlun 30 milljónir NOK  

Aðstoðarhlutfall 87% (áætlað)  

Gildistími 1. október 2020 – 31. desember 2020  

Atvinnugreinar Loftferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Samgönguráðuneytið 

Postboks 8010 Dep,  

0030 Oslo, 

Norway 

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

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

2021/EES/20/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14. desember 2020 

Málsnúmer 85921 

Ákvörðun nr. 159/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breytingar á tryggingakerfi vegna aflýsingar eða 

frestunar á menningarviðburðum fyrir tímabilið  

1. september til 31. desember 2020  

Lagastoð Breytingar á tryggingakerfi og auknar fjárheimildir fyrir 

tímabilið 1. september til 31. desember 2020 byggjast á 

fjárlagafrumvarpinu Prop. 51 S (2020-2021), með 

fyrirvara um samþykki þingsins.  

Innlend lagastoð breytinga á tryggingakerfinu að því er 

varðar styrkhæfan kostnað í september er reglugerð um 

breytingu á reglugerð frá 4. nóvember 2020 nr. 2250 

um tímabundið tryggingakerfi í tengslum viðburði sem 

áætlað var að halda í september 2020 en var aflýst, 

lokað eða frestað vegna COVID-19 faraldursins. 

Innlend lagastoð breytinga á tryggingakerfinu að því er 

varðar styrkhæfan kostnað frá 1. október til  

31. desember 2020 er reglugerð um breytingu á 

reglugerð frá 4. nóvember 2020 nr. 2245 um 

tímabundið tryggingakerfi í tengslum viðburði sem 

áætlað var að halda frá október til desember 2020 en 

var aflýst eða lokað vegna COVID-19 faraldursins. 

Tegund aðstoðar Tryggingakerfi og auknar fjárheimildir  

Markmið Að bæta hlutgengt tap sem hlotist hefur af viðburðum 

sem hefur verið aflýst, aflýst að hluta eða frestað til 

þess að hindra útbreiðslu veirunnar sem veldur  

COVID-19. 

Aðstoðarform Styrkir  

Fjárveiting Samþykkt fjárveiting sem nemur 200 milljónum fyrir 

tímabilið 1. september til 31. desember 2020 vegna 

núverandi kerfis verður aukin um 146 109 153 NOK 

svo heildarfjárveiting vegna tímabilsins verður 346 109 

153 NOK.  

Gildistími 1. september 2020 – 31. desember 2020 

Atvinnugreinar Menning  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Arts Council Norway 

Postboks 4808 Nydalen,  

0422 Oslo,  

Norge 

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

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

2021/EES/20/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14. desember 2020 

Málsnúmer 85894 

Ákvörðun nr. 160/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill Viðspyrnustyrkir vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um viðspyrnustyrki 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Framlag til þess að styðja við áframhaldandi starfsemi 

rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tímabundnu tekjufalli 

vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og aðgerða 

stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar. 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 19,8 milljarðar ISK (u.þ.b. 122 milljónir EUR) 

Gildistími 31. maí 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19, 

101 Reykjavík 

Ísland 

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

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

2021/EES/20/04 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 15. desember 2020 

Málsnúmer 85961 

Ákvörðun nr. 162/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landsvæði Allt yfirráðasvæði Noregs 

Lagastoð Ákvörðun norska þingsins um breytingu á fjárlögum 

2020: Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) Endring av 

Prop. 1 S (2021-2021) Statsbudsjettet 2021 (enn 

ósamþykkt) sem byggist á Innst. 8 S (2020-2021)  

(enn ósamþykkt) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja að markaður fyrir útflutningslánatryggingar 

starfi rétt þrátt fyrir COVID-19 faraldurinn 

Aðstoðarform Ábyrgðir 

Fjárhagsáætlun Ábyrgðir að upphæð 18 200 milljónir NOK 

Gildistími Til 30. júní 2021 

Atvinnugreinar Útflutningslánatryggingar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK, 

Postboks 1763 Vika, 

N-0122 Oslo 

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

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

2021/EES/20/05 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10081 – KION/Jungheinrich/HSP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kion Group Ag („KION“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd., („SHIG“, Kína) 

– Jungheinrich AG („Jungheinrich“, Þýskalandi) 

– Hoesch Schwerter Profile GmbH („HSP“, Þýskalandi); tilheyrir Calvi Holding S.p.A. (Ítalíu) 

KION og Jungheinrich ná yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af HSP. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KION: framleiðsla og afhending á gaffallyfturum, vörugeymslubúnaði og öðrum vinnuvélum í iðnaði, ásamt tengdri 

þjónustu. SHIG er framleiðandi atvinnuökutækja og á vélum til byggingaframkvæmda. 

– Jungheinrich: framleiðsla, afhending, uppgerð og leiga á gaffallyfturum og vörugeymslubúnaði, ásamt tengdri 

þjónustu. 

– HSP: framleiðsla og afhending á sérnota stálprófílum sem m.a. eru notaðir við framleiðslu á mótstæðum 

gaffallyfturum og vörugeymslubúnaði. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 102, 

24.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10081 – KION/Jungheinrich/HSP 

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. 

2021/EES/20/06 

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

(mál M.10133 – Astorg/Nordic Capital/Novo/Bioclinica) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Astorg Asset Management S.à r.l. („Astorg“, Lúxemborg) 

– Nordic Capital X Limited („Nordic Capital“, Jersey) 

– Novo Holdings A/S („Novo“, Danmörku) 

– Bioclinica Holding I LP („Bioclinica“, Bandaríkjunum) 

Astorg, Nordic Capital og Novo öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Bioclinica í gegnum eResearch Technology, Inc („ERT“, Bandaríkjunum).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: framtakssjóður sem starfar um allan heim. 

– Nordic Capital: framtakssjóður sem leggur áherslu á heilbrigðisþjónustu, tækni og greiðslumiðlun, fjármálaþjónustu 

og iðnaðar- og viðskiptaþjónustu. 

– Novo: eignarhaldsfélag sem ber ábyrgð á eignum Novo Nordisk Foundation í gegnum fjárfestingar í lífvísindum og á 

tengdum sviðum og í gegnum minnihlutaeignir, með áherslu á fjármagn og áhættufjármagn. 

– Astorg, Nordic Capital, og Novo ráða í sameiningu yfir ERT sem annast lausnir í klínískum rannsóknum sem byggja 

á tækni. 

– Bioclinica: annast lausnir fyrir klínískar rannsóknir sem byggja á hugbúnaði, m.a. lausnir fyrir myndgreiningu og 

öryggi í tengslum við hjartalækningar, klíníska ákvarðanatöku, slembiúrtök og rannsóknastýringar- og 

bestunarlausnir, einnig rafræna gagnaföngun og föngun með stafrænum gagnagjafa (e. eSource), hugbúnað til að stýra 

klínískum rannsóknum og lausnir varðandi lyfjaöryggi. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 99, 

23.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10133 – Astorg/Nordic Capital/Novo/Bioclinica 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 20/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10143 – Inter-Risco/Unavets/OneVet) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. mars 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A. („Inter-Risco“, Portúgal); lýtur endanlega yfirráðum CaixaBank 

(Spáni) 

– Unavets Healthcare, S.L. („Unavets“, Spáni) sem endanlega lýtur yfirráðum Oaktree Group (Bandaríkjunum) 

– OneVet Group, SGPS, S.A („OneVet“, Portúgal); lýtur sem stendur yfirráðum Inter-Risco 

Inter-Risco og Unavets ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir OneVet í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Inter-Risco: framtakssjóður með staðfestu í Portúgal sem á hagsmuni í gistirekstri, verkfræðistarfsemi og 

byggingastarfsemi, til viðbótar við afhendingu á heilbrigðis og dýraheilbrigðisþjónustu (í gegnum OneVet) og 

brennslu og markaðssetningu á kaffi. 

– Unavets: samstæða sem annast dýraheilbrigðisþjónustu með staðfestu á Spáni sem annast heilbrigðis og 

dýraheilbrigðisþjónustu og viðbótarstarfsemi á Spáni. 

– OneVet: samstæða sem annast dýraheilbrigðisþjónustu með staðfestu í Portúgal sem annast heilbrigðis og 

dýraheilbrigðisþjónustu og viðbótarstarfsemi í Portúgal.  

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 framkvæmda-

stjórnarinnar 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 103, 

25.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10143 – Inter-Risco/Unavets/OneVet 

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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25.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/9 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10185 – Pierer Industrie/Palfinger/FSS/Jetfly) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Pierer Industrie AG („PIAG“, Austurríki)  

– Palfinger AG („Palfinger“, Austurríki)  

– FSS Vermögensverwaltung GmbH („FSS“, Austurríki) 

– Jetfly Airline GmbH („Jetfly“, Austurríki) 

PIAG, Palfinger og FSS ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Jetfly. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PIAG: alþjóðleg samstæða sem fjárfestir í iðnstarfsemi og fæst við framleiðslu og dreifingu á mótorhjólum, 

rafmagnshjólum og íhlutum fyrir tveggja hjóla vélknúin ökutæki, sem og þróun, framleiðslu, viðhald og dreifingu á 

hátæknilegum vélknúnum kerfum fyrir hreyfifræðilega íhluti í kappaksturs- og lúxusbílaframleiðslu og flugtækni, 

sem og framleiðsla á kolefnishagkvæmum hemlunarkerfum, dælum og vélaíhlutum.  

– Palfinger: alþjóðlegir framleiðendur á vökvalyftubúnaði og hleðslubúnaði sem notaður er fyrir atvinnuökutæki, skip 

og kyrrstæðan búnað. 

– FSS: alþjóðlegt eignastýringarfyrirtæki sem fæst við framleiðslu á tækjum og tæknilegum mótuðum einingum, sem 

og rannsóknir og þróun á hljóð-, siglinga- og fjarvirknikerfum fyrir ökutækjaframleiðslu, ásamt rannsóknum, þróun 

og starfrækslu á upplýsinga- og fjarskiptatækni, sem og stafrænni undirritun.  

– Jetfly: alþjóðlegur flugrekandi sem býður leigufélögum upp á leiguflug í atvinnuskyni. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 99, 

23.3.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10185 – Pierer Industrie/Palfinger/FSS/Jetfly 

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. 20/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9455 – Compass/Fazer Food Services) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. janúar 2020 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 

32020M9455. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9554 – Elanco Animal Health/Bayer Animal Health Division) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. júní 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 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 

32020M9554. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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25.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/11 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9728 – Altice/OMERS/Allianz/Covage) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. nóvember 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 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 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 

32020M9728. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10028 – Black Diamond Capital Management/Investindustrial Group/ 

Phenolic Specialty Resins Business of Hexion) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. janúar 2021 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 

32021M10028. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 20/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10088 – PAI Partners/Euro Ethnic Foods) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. mars 2021 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 

32021M10088. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10111 – CVC/Vivartia Holdings) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. mars 2021 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 

32021M10111. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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25.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 20/13 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10148 – FCA/EEPS/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. mars 2021 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 

32021M10148. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10151 – Linde/Sipchem/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. mars 2021 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 

32021M10151. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 20/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.3.2021 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph and Telephone Corporation/ 

Industry One JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. mars 2021 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 

32021M10160. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10161 – The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. mars 2021 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 

32021M10161. 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.10166 – Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. mars 2021 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 

32021M10166. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10183 – AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. mars 2021 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 

32021M10183. 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.10190 – OTPP/KKR/Caruna Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. mars 2021 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 

32021M10190. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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