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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna ber  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í EFTA-ríkjunum;  

vextirnir gilda frá 1. janúar 2021 

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

leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA og 10. gr. ákvörðunar ESA nr. 195/04/COL  

frá 14. júlí 2004 (1) 

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

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 

eftirlitsstofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er 

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

Grunnvextirnar eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

01.01.2021 –  1,50 – 0,61 0,34 

 

  

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

2021/EES/29/01 
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 16. desember 2020 

Málsnúmer 85854 

Ákvörðun nr. 148/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Framlenging á ‚núll virðisaukaskatti‘ fyrir ökutæki án 

losunar 2021-2022 

Lagastoð Ákvæði um virðisaukaskatt er að finna í lög um 

virðisaukskatt frá 19. júní 2009 nr. 58 og reglugerð um 

virðisaukaskatt frá 15. desember nr. 1540. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Umhverfisaðstoð 

Aðstoðarform Skattundanþága 

Fjárhagsáætlun U.þ.b. 6,7 milljarðar NOK árlega (mat byggt á útsvari 

sem gert er ráð fyrir í fjárlögum 2020) 

Gildistími 1. janúar 2021 – 31. desember 2022 

Atvinnugreinar Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum; framleiðsla á 

rafhlöðum og rafgeymum; heildsala og smásala og 

viðgerðir vélknúnum ökutækjum og mótorhjólum 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Finansdepartementet 

P. O. Box 8008 Dep. 

0030 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/29/02 

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 17. desember 2020 

Málsnúmer 85978 

Ákvörðun nr. 161/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Umhverfisaðstoð í þágu Boliden Odda AS til að hrinda 

verkefninu P350 í framkvæmd  

Lagastoð Heildræn orku- og loftslagstækninýsköpunaráætlun sem 

grundvölluð er á áætlun um vistvæna nýsköpun (Eco-Inn) 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Orkunýtni 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun 341 milljón NOK 

Aðstoðarhlutfall 30% 

Gildistími 2021 til loka 2023 

Atvinnugreinar Kísilmálmframleiðsla 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Enova 

Brattørkaia 17A  

7010 Trondheim,  

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/29/03 

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 15. desember 2020 

Málsnúmer 85926 

Ákvörðun nr. 163/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Framlenging á stafrænni ferðagjöf vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum um ferðagjöf nr. 54/2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Auka innlenda eftirspurn eftir þjónustu við ferðamenn, í 

þágu ferðaþjónustunnar 

Aðstoðarform Styrkir (óbein aðstoð) 

Fjárhagsáætlun 1,5 milljarðar ISK 

Gildistími 31. maí 2021 

Atvinnugreinar Ferðaþjónusta 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli við Lindargötu,  

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/29/04 

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 85870 

Ákvörðun nr. 164/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landsvæði Allt yfirráðasvæði Noregs 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breyting og framlenging á styrkjakerfi í þágu fyrirtækja 

sem hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi vegna 

COVID-19  

Lagastoð Lög um tímabundið styrkjakerfi í þágu fyrirtækja sem 

hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bætur vegna tjóns sem fyrirtæki hafa orðið fyrir af 

völdum COVID-19 faraldursins til þess að tryggja 

atvinnu og hraðari efnahagsbata þegar faraldrinum lýkur 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting Áætluð þýðing varðandi fjárlög ársins er 5 milljarðar 

NOK fyrir tímabilið til 28. febrúar 2021. Bætist það við 

u.þ.b. 30 milljarða NOK fyrir tímabilið 1. mars til 

31. ágúst 2020. 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Gildistími Framlengd áætlun gildir um tap frá 1. september 2020 til 

28. febrúar 2021 að báðum meðtöldum 

Atvinnugreinar Allar greinar nema fyrirtæki sem fást við olíuvinnslu, 

fyrirtæki sem fást við vinnslu, flutning, dreifingu og 

viðskipti með orku, fjármálastofnanir og félög sem hafa 

fjárfestingar að aðaltilgangi og einkareknir leikskólar og 

flugrekendur 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Brønnøysund Register Centre 

Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

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/29/05 

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 17. desember 2020 

Málsnúmer 85996 

Ákvörðun nr. 165/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Tryggingakerfi fyrir rekstraraðila áætlunarferða 

langferðabíla eða áætlunarsiglinga í atvinnuskyni allt 

árið vegna COVID-19 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið tryggingakerfi fyrir 

rekstraraðila í farþegaflutningum með langferðabílum 

eða farþegabátum vegna COVID-19 faraldursins 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bætur vegna taps af völdum COVID-19 faraldursins og 

sóttvarnarráðstafana sem norsk stjórnvöld hafa 

fyrirskipað til þess að tryggja áframhaldandi 

áætlunarferðir langferðabíla og áætlunarsiglingar í 

atvinnuskyni allt árið, í þágu rekstraraðila sem ekki fá 

bætur frá sveitarstjórnum eða öðrum stjórnvöldum 

vegna almannaþjónustukvaða 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 200 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 80% 

Gildistími 17.12.2020 – 15.8.2021 

Atvinnugreinar Flutningar á landi og sjó 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Norwegian Railway Directorate  

Jernbanedirektoratet  

Postboks 16 Sentrum 

NO-0101 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/29/06 

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 17. desember 2020 

Málsnúmer 85922 

Ákvörðun nr. 166/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 bætur vegna stórra opinberra viðburða sem 

hefur verið aflýst eða hafa minnkað að umfangi 

Lagastoð Ákvörðun þingsins sem heimilaði tryggingakerfið og 

setti fram helstu skilyrðin ásamt úthlutunarbréfi frá 

viðskipta-, iðnaðar- og sjávarútvegsráðuneytinu til 

Innovation Norway 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bætur fyrir tjón af völdum óvenjulegs atburðar 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 350 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 60% 

Gildistími 30. júní 2021 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge  

Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13 

0104 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/29/07 

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 18. desember 2020 

Málsnúmer 85979 

Ákvörðun nr. 168/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. 

Lagastoð Hvað ríkið varðar, fjárlög ríkisins 2020 og 

fjárlagafrumvarp 2021. Hvað Reykjavíkurborg varðar, 

endurskoðuð fjárhagsáætlun borgarinnar og samþykkt 

fjárlög fyrir árið 2021 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Bætur fyrir tjón sem er bein afleiðing af COVID-19 

faraldrinu og viðbrögð íslenskra stjórnvalda vegna þess 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun 400 milljónir ISK 

Aðstoðarhlutfall 85,8% (áætlað) 

Atvinnugreinar L68 – Fasteignaviðskipti  

R93 – Íþróttastarf og afþreyingar- og tómstundaiðkun  

N82.3 – Skipulagning ráðstefna og vörusýninga 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli 

101 Reykjavík 

Ísland 

Reykjavíkurborg 

Ráðhúsið, Tjarnargötu 11 

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/29/08 

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 18. desember 2020 

Málsnúmer 85892 

Ákvörðun nr. 169/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill  Bætur í þágu Keflavíkurflugvallar vegna COVID-19 

Lagastoð Fjáraukalög 2020 og fjárlagafrumvarp 2021 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Að bæta Isavia tjón í tengslum við rekstur 

Keflavíkurflugvallar á tímabilinu 1. mars 2020 til 

31. júní 2021 sem er bein afleiðing af COVID-19 

faraldrinum og þeim ráðstöfunum sem Ísland og önnur 

lönd hafa þurft að beita 

Aðstoðarform Hlutafjáraukning 

Fjárhagsáætlun 15 milljarðar ISK 

Aðstoðarhlutfall 78,7% (áætlað) 

Gildistími Mars 2020 – júní 2021 

Atvinnugreinar H.51 – Loftferðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið  

Arnarhvoli  

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/29/09 

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

DÓMUR DÓMSTÓLSINS 

22. desember 2020 

í máli E-10/19 

Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel gegn Meleda Anstalt 

(Tilskipun (ESB) 2015/849 – Ráðstafanir gegn peningaþvætti – Upplýsingar um  

raunverulegt eignarhald – Ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til  

peningaþvættis eða fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi– Fullnægjandi, nákvæmar og  

nýjar upplýsingar– Lágmörkun gagna) 

Hinn 22. desember 2020 kvað dómstóllinn upp dóm í máli E-10/19, Aktiengesellschaft Kitzbühel gegn 

Meleda Anstalt – BEIÐNI frá Áfrýjunarrétti Furstadæmisins (Fürstliches Obergericht) skv. 34. gr. 

samningsins milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls varðandi túlkun á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé 

notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi, um breytingu á reglugerð 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012, og um niðurfellingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2005/60/EB og tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/70/EB. Dóminn skipuðu dómararnir Páll 

Hreinsson, forseti, Per Christiansen (framsögumaður) og Bernd Hammermann, og hljóða dómsorð sem 

hér segir:  

1. Túlka verður 1. mgr. 30. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/849 frá 

20. maí 2015 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til 

fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi með þeim hætti að hún krefjist þess að lögaðili geri 

viðeigandi ráðstafanir til að staðfesta hver raunverulegur eigandi hans er, svo sem að 

krefjast viðeigandi gagna, þegar aðstæður eru þannig að upp kemur vafi um nákvæmni 

þeirra upplýsinga sem berast. 

2. Það hefur ekki áhrif á skyldu lögaðila skv. 1. mgr. 30. gr. tilskipunar (ESB) 2015/849 að 

eigandi sé lögaðili með skráð aðsetur í EES-ríki eða að stjórnarmaður uppfylli ákveðnar 

faglegar kröfur.  

3. Er það landsdómstólsins að staðfesta að hvaða marki upplýsingar um raunverulegt 

eignarhald séu í samræmi við meginregluna um lágmörkun gagna skv. c-lið 1. mgr. 5. gr. 

reglugerðar (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónu-

upplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga með því að þær séu fullnægjandi, 

viðeigandi og takmarkist við það sem nauðsynlegt er til að bera kennsl á og, ef þörf krefur, 

staðfesta raunverulegan eiganda. 

4. Ekki er unnt að túlka v-lið b-liðar 6. mgr. 3. gr. og c-lið 6. mgr. 3. gr. tilskipunar (ESB) 

2015/849 þannig að fyrir hendi sé skylda til að sanna að einstaklingur fari ekki með óbeint 

eignarhald eða endanlega stjórn. 

5. Tilskipun (ESB) 2015/849 krefst þessi ekki að lögaðilar höfði mál gegn eigendum sínum til 

þess að afla upplýsinga um raunverulega eigendur. 

2021/EES/29/10 
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Beiðni Héraðsdóms Reykjavíkur um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli  

Zvonimir Cogelja gegn Embætti landlæknis 

(Mál E-17/20) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Héraðsdóms Reykjavíkur frá 8. desember 2020, sem skráð var í 

málaskrá dómstólsins 8. desember 2020, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Zvonimir Cogelja gegn 

Embætti landlæknis að því er varðar eftirfarandi spurningu: 

Áskilur 25. gr. tilskipunar 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi, sbr. 

einnig staflið c í 1. mgr. 3. gr., 21. gr. og 26. gr. tilskipunarinnar, að EES-ríki, sem gefur út 

vitnisburð um menntun og hæfi (á íslensku nefnt „sérfræðileyfi“) til handa lækni er nýtur 

sjálfkrafa viðurkenningar í öðrum EES-ríkjum, hafi sjálft með höndum þá þjálfun sem leitast 

er við að viðurkenna með útgáfu slíks vitnisburðar þannig að ríki gefi ekki út slíkan vitnisburð 

hafi þjálfunin ekki farið fram í því ríki? 

2021/EES/29/11 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10059 – SK hynix/Intel’s NAND and SSD business) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SK hynix Inc. („SK hynix“, Kóreu) 

– Intel’s NAND and SSD business, (starfsemin sem er andlag viðskiptanna, „Target Business“, BNA) 

SK hynix öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir tilteknum hlutum Intel 

sem eru andlag viðskiptanna, eða „Target Business“. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SK hynix: fjölþjóðlegt fyrirtæki sem fæst við minnishálfleiðara eða i) kviklegt vinnsluminni „Dynamic Random 

Access Memory“ („DRAM“) og NAND leifturminni, ii) geymslulausnir á borð við SSD storkuminni sem byggist á 

NAND og iii) CMOS-myndnema („Complementary Metal Oxide Semiconductor“, samrásir sem nota lítinn straum). 

– Target Business (andlag viðskiptanna): starfsemi á sviði þróunar, hönnunar, samsetningar, prófunar, markaðs-

setningar og sölu á vörum sem byggja á fastheldinni minnistækni, sem í hálfleiðarageiranum nefnist almennt NAND 

leifturminni. Fæst einnig við þróun, hönnun og framleiðslu, samsetningu, prófun, markaðssetningu og sölu á 

storkuminni sem nýtir NAND leifturminnistækni. 

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 139, 

20.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10059 – SK hynix/Intel’s NAND and SSD business 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2021/EES/29/12 

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


22.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10182 – SADCO/Cognite/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Saudi Aramco Development Company („SADCO“, Sádi-Arabíu) 

– Cognite AS („Cognite“, Noregi) 

SADCO og Cognite öðlast sameiginleg yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi (Sádi-Arabíu)  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SADCO: dótturfélag alfarið í eigu Saudi Arabian Oil Company („Aramco“) sem einkum fæst við leit, framleiðslu og 

markaðssetningu á hráolíu og framleiðslu og markaðssetningu á unnum vörum og efnum úr jarðolíu.  

– Cognite: norskur hugbúnaðarveitandi sem annast gagnaþjónustu og iðnaðargervigreindarþjónustu. 

– Nýstofnað sameiginlegt félag: mun annast sölu á stafrænni umbreytingarþjónustu ásamt vörum sem tengjast 

skýjalausnum og tengda faglega þjónustu í Sádi-Arabíu. 

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 143, 

23.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10182 – SADCO/Cognite/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. 

2021/EES/29/13 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10187 – BBC/ITV/Channel 4/Freesat) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 8. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– British Broadcasting Corporation („BBC“, Bretlandi)  

– ITV Network Limited („ITV“, Bretlandi)  

– Channel 4 Television Corporation („Channel 4“, Bretlandi)  

– Freesat (Bretlandi) Limited („Freesat“, Bretlandi) 

BBC, ITV og Channel 4 ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Freesat í heild í gegnum Digital UK Trading Limited (Bretlandi).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  BBC: útvarpsrekandi í eigu hins opinbera sem heldur úti breiðu úrvali af sjónvarps- og útvarpsstöðvum ásamt 

netspilaranum iPlayer og annarri efnisveituþjónustu samkvæmt pöntun sem er opin greiðendum víðs vegar í Bretlandi 

í gegnum ýmiss konar vettvang og tæki. 

–  ITV: samþættur framleiðandi og útvarpsrekandi sem býr til og er eigandi hágæðaefnis sem dreift er alþjóðlega á 

margvíslegum vettvangi. Annast útsendingar á breiðu safni einkarása, m.a. ITV sem er helsta sjónvarpsrásin.  

–  Channel 4: breskur útvarpsrekandi í eigu hins opinbera sem er fjármagnaður á markaði og starfrækir safn 

sjónvarpsstöðva sem aðgengilegar eru án endurgjalds í gegnum ýmiss konar vettvang og tæki. 

–  Freesat: sameiginlegt framtak BBC og ITV sem annast gervihnattaútsendingar sem 1,1 milljón heimila hefur aðgang 

að (gjaldfrjálst línulegt sjónvarp og pöntunarefnisveita í gegnum gervihnött, auk pöntunarefnisveitu sem opin er 

áskrifendum). Einnig er um að ræða tækni- og ráðgjafarþjónustu í þágu lítils hóps alþjóðlegra viðskiptavina og 

leyfisveitingar vegna tiltekinnar tækni og þekkingar í tengslum við gjaldfrjálsa sjónvarpsþjónustu.  

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 143, 

23.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10187 – BBC/ITV/Channel 4/Freesat 

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/29/14 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10197 – CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CSS Holding AG („CSS“, Sviss) 

– Visana Beteiligungen AG („Visana“, Sviss) 

– Zur Rose Group AG („Zur Rose“, Sviss) 

– medi24 AG („medi24“, Sviss); lýtur yfirráðum Allianz SE 

– WELL Gesundheit AG („WELL“, Sviss) 

CSS, Visana, Zur Rose og medi24 öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir WELL. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CSS: og dótturfyrirtæki þess annast sjúkratryggingar, slysatryggingar og viðbótartryggingar og eignatryggingar í 

Sviss. 

– Visana: annast ásamt dótturfyrirtækjum skyldutryggingar á sviði sjúkratrygginga, viðbótartryggingar og eigna-

tryggingar sem og slysatryggingar, í Sviss. 

– Zur Rose: lyfsala á netinu og markaður fyrir heilsuvörur og vörur til persónulegrar umhirðu sem að jafnaði eru seldar 

í lyfjaverslunum. 

– medi24: þekkingarmiðstöð fjarlækninga sem hefur sömu stöðu og lækningastofa í Sviss. 

– WELL: mun annast þróun og rekstur á stafrænum heilbrigðisvettvangi fyrir svissneskan markað. 

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 140, 

21.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10197 – CSS/Visana/Zur Rose/medi24/WELL 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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Nr. 29/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.4.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10200 – Blackstone/GIP/Cascade/Signature) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Blackstone Group Inc. („Blackstone“, BNA) 

– Global Infrastructure Partners („GIP“, BNA) 

– Cascade Investment, L.L.C. („Cascade“, BNA) 

– Signature Aviation plc („Signature“, Bretlandi) 

Blackstone, GIP og Cascade ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Signature. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 5. febrúar 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: alþjóðleg eignastýring og fjárfestingar í breiðu úrvali eignaflokka, s.s. framtaksfjárfestingar, fasteignir, 

opinberar skuldir og hlutafé, vaxtarfjárfestingar og sjóðir utan um seinni kaup framtakssjóða. 

– GIP: sjálfstæður fjárfestir sem fjárfestir í grunnvirkjum með áherslu á flutningastarfsemi, orku, úrgang og vatn. Meðal 

viðskiptavina GIP eru alþjóðlegir lífeyrissjóðir, sjóðir utan um ríkisfjáreignir og aðrir fjárfestar. 

– Cascade: einkafjárfestingasjóður sem stýrir eignum William H. Gates III. Cascade er einkum með starfsemi í Norður-

Ameríku. 

– Signature: starfrækir alþjóðlegt rekstrarkerfi fyrir viðskiptarýmisfarþega og almenna flugfarþega og annast hágæða 

flugþjónustu, m.a. eldsneytisþjónustu og aðra þjónustu, flugafgreiðslu og stoðþjónustu við farþega í flugi, sem og í 

tengslum við áhöfn og loftför. Signature annast einnig viðgerðir á hreyflum og íhlutum og viðgerðarþjónustu með 

aðstöðu í Bandaríkjunum, Bretlandi, Suður Ameríku og Asíu, sem það hefur samþykkt að selja þriðja aðila. 

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 140, 

21.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10200 – Blackstone/GIP/Cascade/Signature 

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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22.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10215 – CVC/Carlyle/MedRisk) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2021 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) 

– The Carlyle Group, Inc. („Carlyle“, BNA) 

– MedRisk Holdco, LLC („MedRisk“, BNA); lýtur yfirráðum Carlyle 

CVC og Carlyle öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir MedRisk í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: stýring á fjárfestingasjóðum og ýmsum vettvangi sem fer með hagsmuni í félögum með starfsemi í ýmsum 

atvinnugreinum, einkum í Evrópu, Bandaríkjunum og á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

– Carlyle: alþjóðleg eignastýring á sérhæfðum eignum í gegnum starfsemi um allan heim á sviði ýmiss konar greina, 

m.a. fjárfestingar í óskráðum hlutafélögum, fasteignum og sjóðum með endurnýjanlegar auðlindir. 

– MedRisk: annast stýrða sjúkraþjálfun fyrir hönd bótagreina launþega á tengdum mörkuðum í Bandaríkjunum. 

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 139, 

20.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10215 – CVC/Carlyle/MedRisk 

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. 29/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.4.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10219 – Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Koch Minerals & Trading („KM&T“, BNA); lýtur yfirráðum Koch Industries, Inc. („KII“, BNA)  

– PQ LLC, PQ International Cooperative UA og PQ Netherlands Cooperative LLC (Niðurlöndum) og PQ Silicates 

Limited, PQ China (Hong Kong) Limited (Hong Kong) (einu nafni „PQ Performance Chemicals“); lýtur yfirráðum 

PQ Group Holdings, Inc. („PQ Group“, BNA)  

Cerberus og KM&T ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir PQ Performance Chemicals. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Cerberus: fjárfestingar í fasteignum og persónulegum eignum af öllu tagi um allan heim. Helstu geirar þar sem 

fyrirtæki undir stjórn Cerberus Group eru með veltu eru fjármálaþjónusta, framleiðsla, byggingarefni og fasteignir. 

– KM&T: umsýsla á föstum búlkafarmi og meðhöndlun og markaðssetning, m.a. á jarðolíukoksi, kolum, súlfúr, 

trjákvoðu og pappírsvörum.  

– KII: yfirráð yfir blönduðu eignasafni fyrirtækja sem fást við hreinsun og íðefni, vinnslu- og mengunarvarnabúnað og 

tæknibúnað, steinefni, áburð, viðskipti með hrávöru og þjónustu, fjölliður og trefjar, gler, skógar- og neytendavörur, 

rafeindatengi, hafbeit, prentun og pökkun, fyrirtækjahugbúnað og fjárfestingar. 

– PQ Performance Chemicals: annast framleiðslu á natríumsilíkati, einnig sérnotakísli á síðara sölustigi, seólíti og 

öðrum afleiddum efnum. Vörurnar sem PQ Performance Chemicals framleiðir eru notaðar sem ílagsvörur í ýmsar 

gerðir af vörum til persónulegrar umhirðu, hreinsiefni, matvæli og drykkjarvörur og vörur til yfirborðshúðunar.  

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 139, 

20.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10219 – Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals 

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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22.4.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/19 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10236 – Goldman Sachs/Oikos) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Goldman Sachs Group Inc. („Goldman Sachs“, BNA) 

– Oikos Holding GmbH („Oikos“, Þýskalandi) 

Goldman Sachs öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Oikos í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í Oikos. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Goldman Sachs: alþjóðleg fjárfestingabankastarfsemi og fjárfestingastýring. Um er að ræða úrval banka-, verðbréfa- 

og fjárfestingarþjónustu um allan heim. 

– Oikos: skipulag, bygging, þróun, framleiðsla og sala á forsmíðuðum húsum.  

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 139, 

20.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10236 – Goldman Sachs/Oikos 

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. 29/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.4.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10237 – Bridgepoint/Infinigate) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bridgepoint Group Limited („Bridgepoint“, Bretlandi) 

– Infinigate Holding AG („Infinigate“, Sviss); lýtur yfirráðum H.I.G. Capital L.L.C. („HIG“) 

Bridgepoint öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Infinigate í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bridgepoint: alþjóðleg samstæða framtaksverkefna sem beinir sjónum að fjárfestingum í meðalstórum traustum 

evrópskum fyrirtækjum í margvíslegum greinum, m.a. neytenda/smásölustarfsemi, viðskiptaþjónustu, iðnstarfsemi, 

fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, fjölmiðlum og tækni.  

– Infinigate: virðisaukandi heildsöludreifing á upplýsingatækniöryggisvörum (m.a. eldveggjum, VPN-tengingum, 

kerfum sem greina og koma í veg fyrir innbrot, dulkóðun, vírusvörn, tölvupósts- og innihaldsöryggislausnum og 

öryggislausnum sem virka í gegnum tölvuský).  

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 140, 

21.4.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10237 – Bridgepoint/Infinigate 

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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Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9938 – Kingspan Group/Trimo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. apríl 2021 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist 

að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. 

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

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan  

15 daga frá því að tilkynning þessi birtist (Stjtíð. ESB C 133, 16.4.2020, bls. 2). Þær má senda með 

símbréfi (faxnr. +32 (0)22 96 43 01), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9938 – Kingspan Group/Trimo, og eftirfarandi 

póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2021/EES/29/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.102.01.0002.01.ENG&toc=OJ:C:2020:102:TOC#ntr1-C_2020102EN.01000201-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.133.01.0002.01.ENG
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9221 – CMA CGM/CEVA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. febrúar 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 

32019M9221. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9276 – Sika/Financière Dry Mix Solutions) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. mars 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 

32019M9276. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/29/22 

2021/EES/29/23 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10123 – PPG/Tikkurila) 

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 

32021M10123. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10159 – Infosys/Daimler (Certain Assets and Personnel)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. apríl 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 

32021M10159. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/29/24 

2021/EES/29/25 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10174 – Macquarie/Aberdeen/Ucles JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32021M10174. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10180 – BH Holding/TEDi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 þýsku 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 

32021M10180. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/29/26 

2021/EES/29/27 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. apríl 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 þýsku 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 

32021M10185. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10193 – OTPP/IFM/Enwave Energy Canada) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. apríl 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 

32021M10193. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/29/28 

2021/EES/29/29 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10199 – Goldman Sachs/Advania) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. apríl 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 

32021M10199. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/29/30 

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