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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. mars 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 

01.03.2021 –  1,50 – 0,61 0,44 

 

  

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

2021/EES/36/01 
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 11. febrúar 2021 

Málsnúmer 86146 

Ákvörðun nr. 009/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Norskt aðstoðarkerfi ætlað þróun, dreifingu og 

framgangi gagnvirkrar hljóð- og myndmiðlunar 

(stafrænir leikir) 

Lagastoð Reglugerð verður sett  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Menning 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 80 milljónir NOK árlega  

Aðstoðarhlutfall (i) Aðstoð vegna framleiðslu og þróunar á gagnvirkri 

framleiðslu, allt að 50% og allt að 75%, ef 

viðkomandi leikur telst „erfitt hljóð- og 

myndverk“. 

(ii) Aðstoð vegna kynningar og dreifingar á 

gagnvirkri framleiðslu; sama aðstoðarhlutfall og 

að framan.  

(iii) Aðstoð í þágu framgangs gagnvirkrar framleiðslu: 

allt að 100%. 

Gildistími Til 31. desember 2026  

Atvinnugreinar Menning 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Norsk Filminstitutt  

Postboks 482 Sentrum  

0105 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/36/02 

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 eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 15. febrúar 2021 

Málsnúmer 86344 

Ákvörðun nr. 010/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breyting á áætlun vegna COVID-19 um lausafjáraðstoð 

við fyrirtæki í ferðaþjónustu  

Lagastoð Lagagrundvöllurinn verður ákvörðun þingsins sem 

heimilar breytinguna 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að veita fyrirtækjum sem skyndilega standa frammi 

fyrir lausafjárskorti vegna efnahagslegra áhrifa af 

völdum COVID-19 faraldursins aðgang að lausafé.  

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting 850 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Allt að 80% af styrkhæfum kostnaði fyrir lítil og 

meðalstór fyrirtæki. Allt að 70% af styrkhæfum 

kostnaði fyrir stór fyrirtæki. Hámark kostnaðar vegna 

nauðsynlegra áþreifanlegra og óáþreifanlegra eigna 

vegna framkvæmdar verkefna er 20%. 

Gildistími 15.2.2021 – 30.6.2021. 

Atvinnugreinar NACE 49, 50, 51, 55, 56, 74.903, 77, 79, 82.3 90, 91 

og 93. 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge 

Akersgata 13 

Pb. 448 Sentrum  

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/36/03 

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 eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 18. febrúar 2021 

Málsnúmer 86231 

Ákvörðun nr. 011/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Tímabundnar breytingar á reglum um 

skattendurgreiðslur vegna áhafna 

Lagastoð Lög um styrki vegna starfsmanna á sjó og reglugerð um 

styrki vegna starfsmanna á sjó 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að draga úr kostnaði skipafélaga með norska 

starfsmenn og starfsmenn af EES-svæðinu 

Aðstoðarform Endurgreiðslur á skatti og almannatryggingagjöldum 

Fjárveiting Aukning sem nemur 230 milljónum NOK 

Gildistími 1. janúar 2021 – 30. júní 2021 

Atvinnugreinar Sjóflutningar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Sjøfartsdirektoratet 

P.O.Box 2222 

NO-5509 Haugesund 

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/36/04 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9854 – KHS/Ferrum) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KHS GmbH (Þýskalandi); undir yfirráðum Salzgitter AG (Þýskalandi), 

– Ferrum AG (Sviss), 

– Ferrum Packaging AG (Sviss); undir yfirráðum Ferrum AG. 

KHS GmbH og Ferrum AG ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Ferrum Packaging AG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KHS GmbH: sala á vélum til að fylla á glerflöskur og plastflöskur úr endurunnu plasti, dósir, poka og tunnur innan 

drykkjarvöru- og matvælaiðnaðarins auk annars iðnaðar; að því er varðar drykkjarvöruiðnaðinn annast fyrirtækið 

einnig sölu á heildaráfyllingar- og pökkunarlínu auk áfyllingarvéla. 

– Ferrum Packaging AG: sala á dósalokunarvélum fyrir pökkunariðnað á sviði matvæla og drykkjarvara. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 199, 

27.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9854 – KHS/Ferrum 

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/36/05 

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

(mál M.10221 – PLD/NBIM/Target Assets) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Prologis, L.P. („PLD“, Bandaríkjunum), 

– Norges Bank Investment Management („NBIM“, Noregi), 

– 10 fasteignir staðsettar í Þýskalandi („Andlag viðskiptanna”).  

PLD og NBIM ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna („Target Assets“).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PLD: sjóður sem fjárfestir í fasteignum og hefur eignarhald á, rekur og annast þróun fasteigna, aðallega á sviði 

iðnaðar, í Norður- og Suður Ameríku, Evrópu og Asíu.  

– NBIM: stofnanafjárfestingar fyrir alþjóðlegan lífeyrissjóð í eigu ríkisins fyrir hönd norska fjármálaráðuneytisins, með 

áherslu á alþjóðlegar fjárfestingar, þ.m.t. fjárfestingar í fasteignum í Norður-Ameríku, Evrópu og Japan.  

– Andlag viðskiptanna: 10 fasteignir í Þýskalandi, sem eru aðallega notaðar sem aðstaða til vöruferilsstjórnunar en 

einnig í öðrum viðskiptalegum tilgangi, aðallega á Berlínarsvæðinu en einnig á Duisburg-Lower Rhine-svæðinu.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 201, 

28.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10221 – PLD/NBIM/Target Assets 

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/36/06 

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

(mál M.10234 – Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors L.L.C. („Bain Capital“, Bandaríkjunum),  

– Cinven Capital Management (VII) Gerenal Partner Limited („Cinven“, Bretlandi),  

– Viðskiptastarfsemi Lonza Specialty Ingredients („Lonza Specialty Ingredients“, Sviss); undir yfirráðum Lonza Group 

AG (Sviss). 

Bain Capital og Cinven ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Lonza Specialty Ingredients. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á fjárfestingar í óskráðum eignum í fyrirtækjum í fjölmörgum 

geirum, m.a. á sviði upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavara, fjarskipta, fjármálaþjónustu og iðnaðar/ 

framleiðslu. 

– Cinven: sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og veitir fjölda fjárfestingarsjóða þjónustu í formi fjár-

festingastýringar og -ráðgjafar. 

– Lonza Specialty Ingredients: selur örverusamanburðarlausnir og efnatæknivörur til endanotkunar, þ.m.t. viðarvörn, 

olíu og gas, plast, málma og málningar- og yfirborðsmeðferðarefni. Fyrirtækið býður einnig upp á sérvörur og  

-þjónustu, t.d. samsett efni, afkastamikil milliefni og íðefni auk sérsniðinnar þróunar- og framleiðsluþjónustu fyrir 

margs konar notkunarsvið og atvinnugreinar. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 197, 

26.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10234 – Bain Capital/Cinven/Lonza Specialty Ingredients 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: + 32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10256 – I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– I Squared Capital Advisors LLC („I Squared Capital“, Bandaríkjunum), 

– TDR Capital LLP („TDR Capital“, Bretlandi), 

– Aggreko plc („Aggreko“, Bretlandi). 

I Squared Capital og TDR Capital ná óbeint í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Aggreko. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– I Squared Capital: fjárfestingarstjóri sem annast fjárfestingar í innviðum með áherslu á orku, veitur, fjarskipti, 

heilsugæslu og flutninga í Norður-Ameríku, Evrópu og öðrum efnahagskerfum víða um heim. 

– TDR Capital: fjárfestingar í óskráðum félögum í atvinnugreinum á borð við smásölu með mótorolíu, líkams- og 

heilsuræktarstöðvar, bílaþvottastöðvar, þjónustu við auðar húseignir, byggingu einingahúsa, krár og veitingastaði og 

viðhald félagslegs húsnæðis, einkum í Bretlandi. 

– Aggreko: félag sem annast leigu á rafölum og tilheyrandi orku- og hitastýribúnaði ásamt því að veita viðskiptavinum í 

margvíslegum atvinnugreinum um allan heim tengda þjónustu, þ.m.t. á sviði olíu og gass, viðburða, framleiðslu og 

námuvinnslu, byggingaþjónustu og bygginga- og mannvirkjagerðar.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 201, 

28.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10256 – I Squared Capital/TDR Capital/Aggreko 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10278 – EQT/Cerba) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EQT Fund Management S.à r.l. („EQT“, Lúxemborg), 

– Cerba Group („Cerba“, Frakklandi). 

EQT nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cerba. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EQT: fjárfestingarstjóri fjárfestingarsjóðsins EQT IX sem leitast aðallega við að fjárfesta í Evrópu. Fyrirtæki í 

eignasafni EQT-sjóðsins eru með starfsemi í fjölmörgum atvinnugreinum og geirum, þ.m.t. í lyfjageiranum, á sviði 

umönnunar aldraðra og heilbrigðisþjónustu fyrir dýr og dýraafurðir. 

– Cerba: fyrirtæki sem veitir fjölbreytilega rannsóknarstofuþjónustu um allan heim, starfar á sviði klínískrar meinafræði 

í Frakklandi og um allan heim. Fyrirtækið starfar, sem stendur, í 40 löndum í fimm heimsálfum. Cerba starfar innan 

þriggja meginsviða: i. sérprófana; ii. venjubundinna prófana og iii. klínískra prófana. Það veitir einnig þjónustu í 

tengslum við líffræði dýra og heilbrigði þeirra. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 201, 

28.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10278 – EQT/Cerba 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10281 – Astorg/Cobepa/Corsearch) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. maí 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.a.r.l. („Astorg“, Lúxemborg), 

– Cobepa SA („Cobepa“, Belgíu), 

– Corsearch US Holdings, Inc. („Corsearch“, Bandaríkjunum). 

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

sömu gerðar, yfir Corsearch. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: fjárfestingarsjóður sem leitast við að ganga til samstarfs við frumkvöðlahópa til að eignast alþjóðleg fyrirtæki 

og skapa verðmæti með því að veita stefnumótandi leiðsögn, reynslu af stjórnarháttum fyrirtækja og nægilegt 

fjármagn. 

– Cobepa: einkarekið fjárfestingafyrirtæki sem einbeitir sér að fjárfestingum ætluðum til vaxtar og fjárfestingum í 

tengslum við yfirtöku fyrirtækja og sem er aðallega að leita að fjárfestingartækifærum í Evrópu og Norður-Ameríku. 

– Corsearch: starfar á sviði gagna, greiningar og þjónustu til að styðja aðila á sviði vörumerkja til að markaðssetja 

eignir sínar og draga úr viðskiptaáhættu auk stuðnings við samþykki og vernd vörumerkja. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið 

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 201, 

28.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10281 – Astorg/Cobepa/Corsearch 

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/36/10 

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


27.5.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 36/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9099 – Jin Jiang/Radisson) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. október 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 (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 

32018M9099. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10162 – AmerisourceBergen/Parts of Walgreens Boots Alliance’s  

pharmaceutical business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32021M10162. 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.10170 – Shell/NXK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. maí 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 

32021M10170. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10173 – Luminus/Essent Belgium) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32021M10173. 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.10187 – BBC/ITV/Channel 4/Freesat) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32021M10187. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10210 – KKR/Telefónica/InfraCo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32021M10210. 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.10213 – Ravago/Indukern) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. maí 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 

32021M10213. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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