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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. nóvember 2020 

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 

01.11.2020 – 1,80 – 0,55 0,32 

 

  

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

2021/EES/4/01 
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirgreindri ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14.10.2020 

Málsnúmer 85638 

Ákvörðun nr. 117/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Endurnýjun og breyting á tryggingakerfi vegna 

íþróttaviðburða og sjálfboðastarfs sem hefur verið 

frestað eða aflýst vegna COVID-19 

Lagastoð Reglur um tímabundið tryggingakerfi fyrir 

sjálfboðastarf og íþróttir vegna COVID-19 faraldursins  

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Markmið aðstoðarkerfisins er að bæta hlutgengt tap 

vegna þess að íþróttaviðburði eða sjálfboðaliðastarfi 

hefur verið aflýst eða frestað til þess að hefta útbreiðslu 

COVID-19 veirunnar 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting 1 milljarður NOK 

Gildistími 31.12.2020 

Atvinnugreinar Íþróttir og sjálfboðaliðastarf 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Norwegian Gaming and Foundation Authority 

P.O.Box 800,  

NO-6805 Førde, Norway 

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

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

2021/EES/4/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Auglýsing frá stjórnvöldum í Noregi 

sem varðar 

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/Eb frá 30. maí 1994 um skilyrði fyrir veitingu og notkun 

leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni 

Auglýst eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu á norska landgrunninu – 25. leyfisveitingalota 

Norska olíu- og orkumálaráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um leyfi til olíuvinnslu í samræmi við 

ákvæði a-liðar 2. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 94/22/EB frá 30. maí 1994 um skilyrði 

fyrir veitingu og notkun leyfa til að leita að, rannsaka og vinna kolvatnsefni. 

Vinnsluleyfi verða aðeins veitt hlutafélögum sem eru skráð í Noregi eða öðru ríki sem er aðili að 

samningnum um Evrópskt efnahagssvæði (EES-samningnum), eða einstaklingum sem eiga lögheimili í 

ríki sem er aðili að EES-samningnum. 

Fyrirtæki, sem eru ekki þegar leyfishafar á norska landgrunninu geta fengið vinnsluleyfi ef þau uppfylla 

fyrir fram skilyrði fyrir slíku leyfi á norska landgrunninu. 

Ráðuneytið mun gæta jafnræðis milli fyrirtækja óháð því hvort þau sækja um sjálfstætt eða sem hluti 

fyrirtækjahóps. Umsækjendur, sem leggja fram sjálfstæða umsókn, og umsækjendur, sem tilheyra hópi 

sem leggur fram sameiginlega umsókn, teljast allir umsækjendur um vinnsluleyfi. Ráðuneytið áskilur sér 

rétt til að setja saman leyfishópa á grundvelli hópumsókna og sjálfstæðra umsókna, m.a. að víkja 

umsækjendum úr umsóknarhópi og bæta við sjálfstæðum umsækjendum, og skipa slíkum hópum 

rekstraraðila. 

Þegar úthlutað er sameiginlegu vinnsluleyfi er hlutaðeigandi leyfishöfum skylt að gera með sér samning 

um olíuvinnslu, m. a. rekstrarsamning og bókhaldssamning. Ef vinnsluleyfi er skipt eftir jarðlögum er 

viðkomandi leyfishöfum þeirra tveggja leyfa sem skipt er eftir jarðlögum einnig skylt að gera með sér 

sérstakan samning sem setur reglur um samskipti þeirra að því leyti. 

Við undirritun þessara samninga um olíuvinnslu verður til sameiginlegt fyrirtæki leyfishafa og skal 

eignarhlutur hvers um sig jafnan vera í hlutfalli við eignarhlutdeild þeirra í vinnsluleyfinu. 

Leyfisgögnin verða einkum byggð á viðkomandi skjölum úr úthlutun vegna leyfa á fyrirframskilgreindum 

svæðum 2020 og 24. leyfisveitingalotu. Markmiðið er að kynna mögulegum umsækjendum helstu þætti 

allra breytinga á gildandi ramma áður en sótt er um.  

Forsendur fyrir úthlutun vinnsluleyfa 

Eftirfarandi forsendur verða til grundvallar við úthlutun hlutdeilda í vinnsluleyfum og skipun rekstraraðila 

svo stuðla megi að og tryggja góða auðlindanýtingu og skjóta og skilvirka olíuleit og olíuvinnslu á norska 

landgrunninu, þ.m.t. við samsetningu leyfishópa: 

a) Jarðfræðileg þekking umsækjanda á landsvæðinu sem um ræðir og hvernig leyfishafar hyggjast haga 

skilvirkri olíuleit. 

b) Tæknileg sérþekking umsækjanda á viðkomandi sviði og hvernig sú þekking getur með virkum hætti 

stuðlað að hagkvæmri olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á landsvæðinu sem um ræðir. 

c) Reynsla umsækjanda af starfsemi á norska landgrunninu eða samsvarandi og viðeigandi reynsla 

annars staðar frá. 

d) Að umsækjandi hafi fjárhagslegt bolmagn til að stunda olíuleit, og eftir atvikum olíuvinnslu, á 

landsvæðinu sem um ræðir. 

e) Ef umsækjandi er eða hefur verið aðili að vinnsluleyfi, er ráðuneytinu heimilt að taka mið af hvers 

konar óskilvirkni eða skorti á ábyrgð sem umsækjandi hefur orðið uppvís að sem leyfishafi. Einnig 

kann að verða litið til sjónarmiða um þjóðaröryggi ef ráðuneytið telur að slík sjónarmið hafi þýðingu.  

2021/EES/4/03 
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f) Meginreglan er sú að sameiginlegu verkefni verður veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn 

leyfishafa hefur borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða hefur 

samsvarandi rekstrarreynslu utan norska landgrunnsins. 

g) Að meginreglu til er tveimur eða fleiri leyfishöfum veitt vinnsluleyfi ef að minnsta kosti einn þeirra 

hefur reynslu sem greint er frá í lið f). 

h) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi í Barentshafi, verður að hafa borað að minnsta 

kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða hafa samsvarandi rekstrarreynslu utan 

norska landgrunnsins. 

i) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi á djúpslóð, og að minnsta kosti einn leyfishafi til 

viðbótar, verður að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili eða 

hafa samsvarandi reynslu af starfsemi utan norska landgrunnsins. Einn handhafi vinnsluleyfisins að 

minnsta kosti verður að hafa borað á miklu dýpi sem rekstraraðili. 

j) Rekstraraðili, skipaður í tengslum við vinnsluleyfi, þar sem könnunarborun fer fram undir miklum 

þrýstingi og/eða við háan hita (HPHT), og að minnsta kosti einn annar leyfishafi til viðbótar verður 

að hafa borað að minnsta kosti eina holu á norska landgrunninu sem rekstraraðili, eða hafa 

samsvarandi rekstrarreynslu utan norska landgrunnsins. Einn handhafa vinnsluleyfisins að minnsta 

kosti verður að hafa borað holu undir miklum þrýstingi og/eða við háan hita sem rekstraraðili. 

Leitarsvæði sem eru laus til umsóknar 

Heimilt er að leggja fram umsóknir um olíuvinnsluleyfi vegna eftirfarandi leitarsvæða eða hluta 

leitarsvæða í Noregshafi og Barentshafi:  

6203/1,2,3,4,5,6 

6204/1,2,3,4,5 

7017/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7018/1,2 

7116/1,2,3,4,5 

7117/6,7,8,9,10,11,12 

7118/4,5,6,7,8,9,10,11,12 

7126/6 

7127/4,5,6 

7128/4,5,6 

7215/12 

7216/8,10,11,12 

7217/10 

7315/1,2,3,5,6,8,9 

7316/10,11 

7322/1,2 

7323/2,3 

7324/1,2,3,4 
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7325/1 

7326/3,6 

7327/1,2,3,4,5,6 

7328/1,2,3,4,5,6 

7329/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7330/1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7332/7,8,9 

7333/7,8,9 

7422/12 

7423/10,11,12 

7424/7,8,9,10,11,12 

7425/7,8,10,11,12 

7428/9 

7429/7,8,9 

7430/7,8,9 

7431/7,8 

Hvert framleiðsluleyfi getur tekið til eins eða fleiri leitarsvæða eða hluta af leitarsvæði eða -svæðum. 

Texti auglýsingarinnar í heild ásamt nákvæmum kortum af lausum svæðum er á vefsetri norsku 

Olíustofnunarinnar (NPD) www.npd.no 

Umsóknir skulu sendar orku- og olíumálaráðuneytinu, á hvaða rafræna formi sem er. Ein leið til þess að 

senda umsóknir er í gegnum L2S. 

Netfangið er: postmottak@oed.dep.no 

Umsóknin ásamt bréfi skal send NPD á rafrænu formi í gegnum L2S. 

Umsóknarfrestur: 12 á hádegi, 23. febrúar 2021. 

Fyrirhugað er að leyfum til olíuvinnslu í 25. leyfisveitingalotu á norska landsgrunninu verði úthlutað á 

öðrum ársfjórðungi 2021. 

https://www.npd.no/en/facts/production-licences/licensing-rounds/25th-round/
mailto:postmottak@oed.dep.no
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10024 – Blackstone/Winoa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar vísunar 

máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Blackstone Group Inc. (Bandaríkjunum) („Blackstone“) 

–  Winoa SA (Frakklandi), („Winoa“) 

Blackstone nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Winoa í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Blackstone: stýring á sérhæfðum eignum um allan heim. 

–  Winoa: framleiðsla og sala á slípiefnum úr málmi. 

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 21, 

20.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10024 – Blackstone/Winoa 

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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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10060 – Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Francisco Partners (BNA) 

–  Marlin Equity Partners (BNA) 

Francisco Partners og Marlin Equity Partners ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Conan Holdco AS („JV“, sameiginlegt félag, Noregi). Sameiginlegt félag mun 

sameina starfsemi Consignor, norsks fyrirtækis sem Francisco Partners hefur yfirráð yfir sér í lagi, og Unifaun, sænsks 

fyrirtækis þar sem Marlin Equity Partners fer með yfirráð sér í lagi.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Francisco Partners: félag sem leggur áherslu á framtaksverkefni með fjárfestingum í tæknistarfsemi og starfsemi sem 

byggir á tækni um allan heim. 

–  Marlin Equity Partners: fjárfestingarfyrirtæki sem starfar um allan heim og á hagsmuni í eignasafni fyrirtækja, m.a. á 

sviði hugbúnaðar og tækni. 

–  Sameiginlegt fyrirtæki (JV): annast flutningastjórnunarkerfi og tengda þjónustu í ýmsum EES-löndum, m.a. Svíþjóð, 

Finnlandi og Noregi. 

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 18, 

18.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10060 – Francisco Partners/Marlin Equity Partners/Conan Holdco 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 4/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10086 – Cerberus Group/Dorel Industries) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. janúar 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 Group“, Bandaríkjunum) 

–  Dorel Industries Inc. („Dorel“, Kanada) 

Cerberus Group nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Dorel í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Cerberus Group: framtaksfjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í fasteignum og persónulegum eignum af öllu tagi um 

allan heim. Meðal helstu greina þar sem fyrirtæki undir stjórn Cerberus Group hafa veltu eru fjármálaþjónusta, 

framleiðsla, byggingarefni og fasteignir. 

–  Dorel: fyrirtæki sem starfar um allan heim, einkum með vörur fyrir fólk á fyrsta æviskeiði, hjól og heimilisvörur. 

Meðal vara sem ætlaðar eru fyrsta æviskeiðinu eru alheimsvörumerki á borð við Maxi-Cosi, Quinny og Tiny Love, 

ásamt svæðisbundnum merkjum eins og Safety 1st, Bébé Confort, Cosco og Infanti. Íþróttavörumerki Dorel eru m.a. 

annars Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi og IronHorse Dorel Home markaðssetur breitt úrval af 

húsgögnum sem framleidd eru á heimamarkaði og innfluttum húsgögnum. 

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 20, 

19.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10086 – Cerberus Group/Dorel Industries 

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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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10095 – Crédit Agricole Italia/Credito Valtellinese) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Crédit Agricole Italia S.p.A. („CAI“, Ítalíu); tilheyrir Crédit Agricole Group (Frakklandi) 

–  Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A („CreVal“, Ítalíu) 

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

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 23. nóvember 2020. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CAI: banka- og tryggingarþjónusta á Ítalíu fyrir Crédit Agricole Group sem annast breitt úrval banka- og 

fjármálaþjónustu í öllum geirum viðskiptabankaþjónustu og tengda fjármálastarfsemi, s.s. tryggingar, eignastýringu, 

leigu, kröfukaup, fjárfestingabankastarfsemi og neytendalán. 

–  CreVal: viðskiptabankastarfsemi á Ítalíu.  

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 20, 

19.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10095 – Crédit Agricole Italia/Credito Valtellinese 

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. 4/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10096 – Invitalia/ArcelorMittal/AM InvestCo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. („Invitalia“, Ítalíu)  

–  ArcelorMittal S.A. („ArcelorMittal“, Lúxemborg)  

–  AM InvestCo Italy S.p.A. („AM InvestCo“, Ítalíu); lýtur yfirráðum ArcelorMittal 

Invitalia og ArcelorMittal ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir AM 

InvestCo í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Invitalia: stofnun á Ítalíu sem annast innri fjárfestingar og efnahagsþróun og ræður sem stendur yfir nokkrum 

fyrirtækjum með starfsemi í greinum á borð við fjarskiptagrunnvirki, bankaþjónustu, ferðaþjónustu og þéttbýlisþróun. 

–  ArcelorMittal: stál- og námafélag með starfsemi á heimsvísu sem einkum fæst við framleiðslu, dreifingu, 

markaðssetningu og sölu á stálvörum til margvíslegra nota, m.a. í bíla, byggingarstarfsemi, heimilistæki og umbúðir. 

Það framleiðir úrval af hálfunnum og unnum stálvörum, m.a. flatar og langar vörueiningar úr kolefnisstáli.  

–  AM InvestCo: dótturfyrirtæki ArcelorMittal, sem ræður yfir nokkrum ítölskum rekstrareiningum sem fást við stál og 

eru í eigu Ilva Group sem annast framleiðslu, vinnslu og dreifingu á flötum kolefnisstálvörum og soðnum stálrörum. 

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 21, 

20.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10096 – Invitalia/ArcelorMittal/AM InvestCo 

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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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10100 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/NBS Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  TA Associates Management L.P („TA Associates“, BNA) 

–  Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited („SSCP Funds“, Jersey, Bretlandi) 

–  NBS Group („NBS“, Bretlandi) 

TA Associates og SSCP Funds ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. fjármunir samrunareglu-

gerðarinnar, yfir NBS í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  TA Associates: beinir sjónum að vissum greinum innan tæknigeirans, í heilbrigðisþjónustu, fjármálaþjónustu og 

viðskiptaþjónustu. 

–  SSCP Funds: annast fjárfestingar í gegnum þrjá framtakssjóði, m.a. í óskráðum félögum og hlutabréfatengdum 

gerningum í gegnum kaup stjórnenda á fyrirtækjum, kaup utanaðkomandi á eignum stjórnenda, vaxtarfjármagn og 

önnur viðskipti með óskráð félög í Evrópu. 

–  NBS: hugbúnaðarveita (SaaS-þjónusta) í þágu arkitekta, verkfræðinga og byggingarstarfsemi sem miðast að því að 

tengja saman notendur og gögn til þess að bæta árangur í byggingar- og hönnunarferli. 

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 22, 

21.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10100 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/NBS Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 4/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10105 – FSN Capital/Obton Invest/Obton Group)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  FSN Capital GP VI Limited („FSN Capital VI“, Bretlandi); hluti af samstæðunni FSN Capital 

–  Obton Invest A/S („Obton Invest“, Danmörku)  

–  Obton Group Holding A/S („Obton Group“, Danmörku); lýtur sem stendur yfirráðum Obton Invest 

FSN Capital VI og Obton ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir Obton Group. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  FSN Capital VI: fjárfestingarsjóður sem stýrt er af FSN Capital, ráðgjafa á sviði framtaksfjárfestinga sem starfar í 

Norður-Evrópu og veitir stofnanafjárfestum fjárfestingartækifæri. 

–  Obton Invest: eignarhaldsfélag Obton Group, sem annast fjárfestingar í sérhæfðum sjóðum.  

–  Obton Group: annast fjárfestingar í sérhæfðum sjóðum, m.a. ljósspennuorkuverkefni og tækifæri til fjárfestinga í 

fasteignum fyrir almenna fjárfesta, í gegnum dótturfyrirtæki sín. 

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 24, 

22.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10105 – FSN Capital/Obton Invest/Obton Group  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EES/4/10 
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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10117 – A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  APMH Invest A/S (Danmörku), („APMHI“); dótturfélag að fullu í eigu A.P. Møller Holding A/S (Danmörku), 

(„APMH“) 

–  Faerch Group A/S (Danmörku), („Faerch“) 

APMHI nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Faerch í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  APMHI: stýring sjóða sem byggjast á skipaðiðnaði, olíuvinnslu og iðnstarfsemi á landi. Dótturfyrirtæki APMH, sem er 

ráðandi hluthafi í A.P. Møller-Maersk A/S samstæðunni, sem er samþætt flutninga- og vöruferlisstjórnunarfyrirtæki.  

–  Faerch: framleiðsla og dreifing á plastumbúðum fyrir matvælaiðnað. M.a. er um að ræða mismunandi hitamótaða 

plastbakka úr öllum helstu plastefnum, og þjónar starfsemin einkum evrópskum markaði fyrir tilbúna rétti, kalda rétti 

og snarlfæðu og ferskar kjötvörur. 

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 24, 

22.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10117 – A.P. Moller/APMH Invest/Faerch Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EES/4/11 
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Nr. 4/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10120 – EQT/Molslinjen)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. janúar 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. („EFMS“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum EQT AB (Svíþjóð) 

–  Molslinjen A/S („Molslinjen“, Danmörku)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  EFMS: stýrir EQT Infrastructure V, fjárfestingarsjóði sem fæst við grunnvirki og grunnvirkjatengdar eignir og 

starfsemi, einkum í Evrópu og Norður-Ameríku.  

–  Molslinjen: rekstur á ferjuleiðum í Danmörku og milli Danmerkur og Svíþjóðar.  

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 18, 

18.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10120 – EQT/Molslinjen 

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/4/12 
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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10131 – Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Partners Group AG („Partners Group“, Sviss) 

–  Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, Bandaríkjunum)  

–  Ecom Express Private Limited („Ecom Express Private“, Indlandi); lýtur yfirráðum Warburg Pincus 

Partners Group og Warburg Pincus ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Ecom Express Private. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Partners Group: fjárfestingarstýringarfyrirtæki á einkamarkaði sem starfar um allan heim og fæst við atvinnugreinar 

af ýmsu tagi. 

–  Warburg Pincus: leggur áherslu á framtaksfjárfestingar á heimsvísu en félög í eignasafni þess starfa í ýmsum greinum 

(neytendamarkaður, iðnaðar- og viðskiptaþjónusta, fjármálaþjónusta, heilbrigðisþjónusta, fasteignir og tækni). 

–  Ecom Express Private: annast vöruferlisþjónustu sem þriðji aðili á Indlandi. 

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 24, 

22.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10131 – Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private 

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/4/13 
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Nr. 4/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10145 – American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  AIPCF VII Global Corp Holding LP, fjárfestingarsjóður undir stjórn American Industrial Partners („AIP“, BNA) 

–  Starfsemi Domtar Corporation sem varðar vörur til persónulegrar umhirðu („Personal Care Business of Domtar“, 

BNA) 

AIP nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Personal Care Business of 

Domtar í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  AIP: félag sem annast framtaksfjárfestingar í meðalstórum fyrirtækjum og leggur áherslu á kaup og endurbætur á 

iðnaðarstarfsemi í Norður-Ameríku. 

–  Personal Care Business of Domtar: framleiðandi á vörum til persónulegrar umhirðu, m.a. vörum fyrir fullorðna til 

nota vegna lausheldni (t.d. hlífðarnærföt, stuttar nærbuxur, innlegg vegna þvagleka og innlegg í nærföt) og 

hreinlætisvörur fyrir smábörn (t.d. bleiur). 

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 20, 

19.1.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10145 – American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar 

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/4/14 
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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8964 – Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32019M8964. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9956 – DTC/CEPCON/Hornsea One OFTO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. janúar 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M9956. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/4/15 

2021/EES/4/16 
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http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 4/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10041 – PAI/Addo/ComplEat) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. janúar 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10041. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10068 – Brookfield/Mansa/Polenergia) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. janúar 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10068. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/4/17 
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21.1.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 4/19 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  

flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Finnland 

Flugleiðir Helsinki – Joensuu 

Helsinki – Jyväskylä 

Helsinki – Kajaani 

Helsinki – Kemi 

Helsinki – Kokkola 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. apríl 2021 

Unnt er að nálgast textann ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina, án endurgjalds 

Nánari upplýsingar: Finnish Transport and 

Communications Agency (Traficom) 

Heimilisfang: 

Box 320 

FI-00059 Traficom 

FINLAND 

Netfang: kirjaamo@traficom.fi 

Vefsetur: http://www.traficom.fi/en/transport/aviation/ 

air-public-service-obligations 
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Nr. 4/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 21.1.2021 

 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur  

um flugrekstur í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Finnland 

Flugleiðir Helsinki – Joensuu 

Helsinki – Jyväskylä 

Helsinki – Kajaani 

Helsinki – Kemi 

Helsinki – Kokkola 

Frestur til að skila tilboðum 61 dagur frá því að útboðsauglýsing þessi birtist (Stjtíð. 

ESB C 15, 14.1.2021, bls. 4) 

Samningstími 1. apríl – 31. desember 2021 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar 

endurgjaldslaust, ásamt hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum sem útboðið og 

almannaþjónustukvöðina 

Nánari upplýsingar: Finnish Transport and 

Communications Agency (Traficom) 

Heimilisfang: 

Box 320 

FI-00059 Traficom 

FINLAND 

Netfang: kirjaamo@traficom.fi 

Vefsetur: www.traficom.fi/en/transport/aviation/air-

public-service-obligations 
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