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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9971 – P27 NPP/Bankgirot) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Danske Bank A/S („Danske Bank“, Danmörku) 

–  Nordea Bank Abp („Nordea“, Finnlandi) 

–  OP Corporate Banking plc („OP“, Finnlandi) 

–  Svenska Handelsbanken AB („Handelsbanken“, Svíþjóð) 

–  Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“, Svíþjóð) 

–  Swedbank AB („Swedbank“, Svíþjóð) 

– P27 Nordic Payments Platform AB („P27 NPP“, Svíþjóð) 

– Bankgirocentralen BGC AB („Bankgirot“, Svíþjóð)  

Danske Bank, Nordea, OP, Handelsbanken, SEB og Swedbank ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr.  

3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir P27 NPP (beint) og Bankgirot (óbeint í gegnum P27 NPP). 

Samruninn á sér stað í gegnum i) kaup á hlutum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag, að því er varðar stofnun 

P27 NPP, og ii) með kaupum á hlutabréfum, að því er varðar kaup P27 NPP á Bankgirot. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Danske Bank, Nordea, OP, Handelsbanken, SEB og Swedbank: sex bankasamstæður sem einkum eru með starfsemi á 

Norðurlöndum og annast breitt úrval fjármálaþjónustu, m.a. greiðslumiðlun.  

– P27 NPP: norrænn greiðsluvettvangur sem er í þróun sem stendur með það fyrir augum að koma upp grunnvirki fyrir 

greiðslumiðlun í rauntíma í fleiri en einum gjaldmiðli yfir landamæri á Norðurlöndunum (m.a. Danmörku, Finnlandi, 

Svíþjóð og hugsanlega Noregi). P27 NPP mun einnig bjóða virðisaukandi greiðsluþjónustu á Norðurlöndum. 

– Bankgirot: núverandi þjónustuveitandi fyrir undirliggjandi grunnvirki við færsluhirðingu og greiðsluupplýsingar, auk 

annarrar virðisaukandi greiðsluþjónustu í Svíþjóð. 

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 221, 

10.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9971 – P27 NPP/Bankgirot 

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/39/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10078 – Cargotec/Konecranes) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cargotec Corporation („Cargotec“, Finnlandi) 

– Konecranes plc („Konecranes“, Finnlandi) 

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

Samruninn á sér stað með samningi. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cargotec: annast búnað og þjónustu, einkum fyrir vöruafgreiðslu í höfnum, afhendingarstöðvar og flutning með 

skipum og á vegum. Helstu verkefnum Cargotec er skipt í i) Kalmar sem annast búnað fyrir meðhöndlun á farmi og 

sjálfvirkar lausnir fyrir afhendingarstöðvar, ii) Hiab sem annast búnað á vegum til meðhöndlunar á farmi og iii) 

MacGregor, sem annast högunarlausnir og þjónustu fyrir sjóflutningageirann. 

– Konecranes: annast búnað og þjónustu ekki síst fyrir lyfti- og frammeðhöndlun í slippstöðvum, höfnum og 

afhendingarstöðvum. Helstu verkefni Konecranes skiptast í i) Port Solutions sem annast meðhöndlum á gámum og 

sjálfvirkni og ii) Industrial Equipment, sem annast vörulyftur, krana og meðhöndlun á efni í þágu framleiðslu og 

vinnsluiðnaðar. 

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 215, 

7.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10078 – Cargotec/Konecranes 

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

samskiptaleiðir: 

Netfang: COMP-MERGER-REGISTRaY@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/39/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10165 – AstraZeneca/Alexion Pharmaceuticals) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 31. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AstraZeneca PLC („AstraZeneca“, Bretlandi) 

– Alexion Pharmaceuticals Inc. („Alexion“, BNA)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AstraZeneca: alþjóðlegt lyfjafyrirtæki sem annast þróun og markaðssetningu á lyfjum á eftirfarandi 

meginmeðferðarsviðum: i) krabbameinslækningar, ii) hjarta- og æðasjúkdómar, nýrnasjúkdómar og efnaskipti, og iii) 

öndunarfærasjúkdómar og ónæmissjúkdómar.  

– Alexion: bandarískt líftæknifyrirtæki sem leggur áherslu á sjaldgæfa og afar fágæta sjúkdóma þar sem mikil og 

óuppfyllt læknisfræðileg þörf er til staðar.  

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 215, 

7.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10165 – AstraZeneca/Alexion Pharmaceuticals 

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/39/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10289 – PSP/Aviva/10 Station Road) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Public Sector Pension Investment Board („PSP“, Kanada) 

– Aviva Plc Group („Aviva“, Bretlandi) 

– 10 Station Road (Bretlandi) 

PSP og Aviva ná yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 10 Station Road í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PSP: stýring fjárfestinga lífeyriskerfa opinberra starfsmanna í Kanada, kanadíska hersins, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSP stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr 

hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, svo og fjárfestingum í framtakssjóðum, 

fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og skuldabréfum. 

– Aviva: hlutafélag skráð í Bretlandi sem starfar á sviði trygginga. Aviva Plc er skráð á aðalmarkað London Stock 

Exchange. Aviva fæst við breitt úrval trygginga, sparnaðar og fjárfestingarvara í 16 löndum. Samstæða félagsins 

starfar einkum í Bretlandi, Frakklandi og Kanada, en er einnig með starfsemi á fleiri stöðum í Evrópu og Asíu. 

– 10 Station Road: skrifstofuhúsnæði sem stendur við 10 Station Road í Cambridge, CB1, Bretlandi. 

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 222, 

11.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10289 – PSP/Aviva/10 Station Road 

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/39/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10291 – Arçelik/Whirlpool Beyaz) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. maí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Arçelik (Tyrklandi); lýtur yfirráðum Koç Holding A.S. 

– Whirlpool Beyaz (Tyrklandi); tilheyrir Whirlpool 

Arçelik nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Whirlpool Beyaz í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Arçelik: framleiðsla og afhending á breiðu úrvali af heimilistækjum, rafeindabúnaði fyrir neytendur og íhlutum. Á 

EES-svæðinu annast Arçelik afhendingu á tækjum undir merkjum Beko, Blomberg, Arctic, Altus, Grundig, Flavel, og 

ElektraBregenz. 

– Whirlpool Beyaz: framleiðsla á ísskápum, frystiskápum og þvottavélum sem seldar eru undir merkjum Whirlpool, 

Bauknecht, Ignis, Indesit, Maytag, Laden, Poland, Privileg og Kitchen Aid. 

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 219, 

9.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10291 – Arçelik/Whirlpool Beyaz 

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/39/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10298 – Colony Capital/Platinum Spring/EdgePoint) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Colony Capital, Inc. („Colony Capital“, Bandaríkjunum)  

– Platinum Spring B 2019 RSC Limited („Platinum Spring“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum) 

– EdgePoint HoldCo Pte Ltd. („EdgePoint“, Singapúr) 

Colony Capital og Platinum Spring ná sameiginlegum yfirráðum, en sem stendur fer Colony Capital með yfirráð sér í lagi, 

yfir EdgePoint, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. Samruninn á sér stað með 

kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Colony Capital: fasteigna- og fjárfestingastýringarfélag skráð á opinberum markaði. 

– Platinum Spring: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem á og stýrir fjárfestingum. Um er að ræða dótturfyrirtæki alfarið í 

eigu Abu Dhabi Investment Authority („ADIA“), sem er sjálfstæð fjárfestingastofnun sem stjórnvöld í Abu Dhabi 

hafa sett á laggirnar. ADIA stýrir alþjóðlegu fjárfestingasafni sem spannar yfir tvo tugi eignaflokka og undirflokka. 

– EdgePoint: félag sem annast kaup og starfrækslu farsímamastra í Indónesíu og Malasíu og víða í Suðaustur-Asíu.  

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 219, 

9.6.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10298 – Colony Capital/Platinum Spring/EdgePoint 

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.10328 – CDPQ/ATI/ATI European Communications Infrastructure Business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Caisse de dépôt et placement du Québec („CDPQ“, Kanada) 

– American Tower International. Inc. („ATI“, Bandaríkjunum) 

– ATI European Communications Infrastructure Business 

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

andlagi viðskiptanna sem á eignir í Þýskalandi, Póllandi, Frakklandi og á Spáni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDPQ: langtímastofnanafjárfestir sem fyrst og fremst stýrir sjóðum vegna opinberra og hálfopinberra lífeyris- og 

tryggingakerfa í Québec-sýslu. CDPQ er annar stærsti stjórnandi lífeyrissjóða í Kanada. 

– ATI: dótturfyrirtæki alfarið í eigu American Towers LLC, sem aftur er dótturfyrirtæki alfarið í eigu American Tower 

Corporation (ATC). ATC er sjálfstæður eigandi og rekstraraðili hjávirks þráðlauss fjarskiptagrunnvirkis sem er með 

innan sinna vébanda fjarskiptagrunnvirki á u.þ.b. 183 000 stöðum í Norður- og Suður-Ameríku, Evrópu, Afríku og 

Asíu. 

– Andlag viðskiptanna (Target): annast hlutlausa hýsingarþjónustu sem rekstraraðili fjarskiptaneta í gegnum hjávirk 

þráðlaus fjarskiptagrunnvirki í Frakklandi, Þýskalandi og Póllandi, sem og á Spáni vegna samhliða kaupa ATI á öðru 

félagi (Telxius). 

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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 221, 

10.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10328 – CDPQ/ATI/ATI European Communications Infrastructure 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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9695 – LVMH/Tiffany) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. október 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 

32020M9695. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10087 – Proximus/Nexus Infrastructure/JV) 

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 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 

32021M10087. 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.10220 – TPG Capital/AT&T/AT&T US video business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32021M10220. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10222 – CDPQ/Telefónica/FiBrasil JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32021M10222. 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.10228 – Advent/Mondial Relay) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32021M10228. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10233 – Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32021M10233. 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.10253 – Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32021M10253. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

2021/EES/39/14 

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

	ESB-STOFNANIR
	Framkvæmdastjórnin
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.9971 – P27 NPP/Bankgirot)
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10078 – Cargotec/Konecranes)
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10165 – AstraZeneca/Alexion Pharmaceuticals)
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10289 – PSP/Aviva/10 Station Road) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10291 – Arçelik/Whirlpool Beyaz) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10298 – Colony Capital/Platinum Spring/EdgePoint) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10328 – CDPQ/ATI/ATI European Communications Infrastructure Business) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.9695 – LVMH/Tiffany)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10087 – Proximus/Nexus Infrastructure/JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10220 – TPG Capital/AT&T/AT&T US video business)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10222 – CDPQ/Telefónica/FiBrasil JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10228 – Advent/Mondial Relay)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10233 – Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10253 – Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV)



