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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 18. mars 2021 

Málsnúmer 86433 

Ákvörðun nr. 019/21/COL  

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Aðstoðarkerfi fyrir skipuleggjendur viðburða vegna 

COVID-19 

Lagastoð Lagagrundvöllurinn er ákvörðun þingsins ásamt 

úthlutunarbréfi til Innovation Norway frá viðskipta-, 

iðnaðar- og sjávarútvegsráðuneytinu 

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 50 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 50%.  

 Aðstoð vegna hagkvæmniathugana 

takmarkast við 500 000 NOK fyrir hvert 

fyrirtæki.  

Gildistími Frá 18. mars 2021 til 31. desember 2021.  

Atvinnugreinar  Veitingastarfsemi (NACE 56.210) 

 Kvikmynda-, myndbands- og 

sjónvarpsframleiðsla (NACE 59.110) 

 Dagskrárgerð (NACE 62.010) 

 Sérstök hönnunarstarfsemi (NACE 74.1) 

 Leigustarfsemi (NACE 77) 

 Öryggisþjónusta (NACE 80.1) 

 Skipulagning ráðstefna og vörusýninga 

(NACE 82.3) 

 Önnur viðskiptaþjónusta sem ekki er tiltekin 

annars staðar (NACE 82.990) 

 Þjónusta tengd afþreyingarstarfsemi  

(NACE 90.020).  

2021/EES/41/01 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
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Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovasjon Norge 

Pb. 448 Sentrum  

Akersgata 13,  

0104 Oslo 

Norge 

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

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

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 19. mars 2021 

Málsnúmer 86535 

Ákvörðun nr. 021/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill  Aðstoðarkerfi fyrir stofnanir sem annast sjálfboðastarf 

vegna COVID-19 

Lagastoð Reglugerð um aðstoðarkerfi í þágu stofnana sem annast 

sjálfboðastarf (ósamþykkt) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Tryggja stofnunum sem annast sjálfboðaliðastarf 

lausafé og ýta með því undir starfsemi og hjálpa 

sjálfboðaliðastarfsemi í gegnum COVID-19 faraldurinn 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 755 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall  Aðstoðarhlutfallið samkvæmt flokki A 

(tekur bæði til kostnaðar og/eða taps sem 

fyrirtæki verða almennt fyrir) er allt að 15% 

af móttekinni upphæð á grundvelli 

reglugerðar um endurgreiðslu 

virðisaukaskatts til sjálfboðaliðasamtaka.  

 Aðstoðarhlutfall samkvæmt flokki B: 

- vegna kostnaðar sem tengist þróun 

og/eða breytingu á starfsemi nemur  

70 %. 

- Viðbótarkostnaður sem fellur til í 

tengslum við atburði/starfsemi getur 

verið allt að 100% af útlögðum 

kostnaði, og 

- tap á leigutekjum eða vegna minni 

aðsóknar, þátttöku í atburði/starfsemi 

getur verið allt að 100% af tapinu.  

Gildistími 19. mars 2021 – 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Sjálfboðaliðastarf 

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

P.O. Box 800 

NO-6805 Førde  

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/41/02 

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 22. mars 2021 

Málsnúmer 86536 

Ákvörðun nr. 022/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Aðstoðarkerfi í þágu skipuleggjenda íþróttaviðburða 

sem hafa þjóðlegt mikilvægi 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið kerfi fyrir viðburði í 

íþróttalífinu sem hafa þjóðlegt mikilvægi 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að tryggja að íþróttaviðburðir sem hafa þjóðlegt 

mikilvægi geti átt sér stað 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 350 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Vegna viðburða sem fara fram samkvæmt áætlun nemur 

styrkur allt að 70%  

Vegna viðburða sem er aflýst getur styrkur numið allt 

að 50% 

Gildistími 22. mars – 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Sjálfboðaliðastarf - skipuleggjendur íþróttaviðburða 

einvörðungu 

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

P.O. Box 800 

NO-6805 Førde  

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/41/03 

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 26. mars 2021 

Málsnúmer 86598 

Ákvörðun nr. 023/21/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill Aðstoð í þágu Farice ehf. vegna fjárfestingar í þriðja 

sæstrengnum 

Lagastoð Þingsályktun nr. 31/149 um aðgerðaáætlun í fjarskiptum 

og samþykkt fjárlög til þess að fjármagna verkefnið úr 

opinberum sjóðum 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Auka öryggi og styrkja alþjóðlega tengingu til og frá 

Íslandi og stytta stafræna fjarlægð milli Íslands og 

Evrópu 

Aðstoðarform Hlutafjáraukning 

Fjárhagsáætlun Áætluð 50 milljónir EUR 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Atvinnugreinar Alþjóðleg fjarskipti 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli 

101 Reykjavík 

Ísland 

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

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

2021/EES/41/04 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 26. mars 2021 

Málsnúmer 86620 

Ákvörðun nr. 024/21/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Önnur framlenging á stafrænni ferðagjöf vegna 

COVID-19 

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

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Auka innlenda eftirspurn eftir þjónustu við ferðamenn í 

þágu ferðaþjónustunnar 

Aðstoðarform Styrkir (óbein aðstoð) 

Fjárhagsáætlun 1,5 milljarðar ISK 

Gildistími 1. júní 2021 til 30. september 2021 

Atvinnugreinar Ferðaþjónusta 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli við Lindargötu, 

101 Reykjavík,  

Ísland 

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

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

2021/EES/41/05 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10153 – Orange/Telekom Romania Communications) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Orange S.A. („Orange“, Frakklandi). 

– Telekom Romania Communications S.A. („TKR“, Rúmeníu); lýtur yfirráðum Deutsche Telekom AG („DT“, 

Þýskalandi)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Orange: alþjóðlegt fjarskiptafyrirtæki sem starfar í Rúmeníu í gegnum dótturfyrirtækin Orange Romania S.A. og 

Orange Business Romania S.A., sem fyrst og fremst annast farsímaþjónustu sem byggist á eigin farsímaneti og að 

mjög takmörkuðu leyti fastlínuþjónustu og nettengingu og sjónvarpsþjónustu sem nær eingöngu styðst við innviði 

þriðju aðila. 

– TKR: annast fastlínuþjónustu, sjónvarpsþjónustu og vöndla með mörgum þjónustuþáttum í þágu viðskiptavina í 

íbúðarbyggingum og öðrum byggingum, sem og heildsöluþjónustu við önnur fjarskiptafyrirtæki og að mjög 

takmörkuðu leyti farsímafjarskiptaþjónustu sem rekstraraðili sýndarfarsímanets á grundvelli samnings við Telekom 

Romania Mobile Communications í Rúmeníu.  

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 231, 

16.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10153 – Orange/Telekom Romania Communications 

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/41/06 

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

(mál M.10154 – BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands) 

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: 

– BME Group Holding B.V. („BME“, Niðurlöndum); heyrir undir og lýtur óbeint yfirráðum Blackstone Group Inc.  

– Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. (Niðurlöndum); heyrir undir Saint-Gobain Group 

BME nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Saint-Gobain Distribution the 

Netherlands B.V. í heild 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BME: dreifing á byggingarefnum í Austurríki, Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi, Niðurlöndum, Portúgal og Sviss.  

Í Niðurlöndum annast BME rekstur á verslunum fyrir iðnaðarmenn undir merkjum BMN Bouwmaterialen og 

nokkrum „gripið og greitt“ verslunum á grundvelli rekstrarleyfis undir merkjum Bouwmaat. Einnig er um að ræða 

rekstur á verslunum fyrir frágang innanhúss undir merkjum BME Wijcks og að því er varðar járnvörur undir merkjum 

BMN IJzerwaren. 

– Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V.: dreifing á grunnvörum í byggingarstarfsemi í Niðurlöndum undir 

merkjum Raab Karcher, De Jager Tolhoek og Van Keulen. Auk þess fæst fyrirtækið við heildsöluafhendingu á 

keramikflísum í gegnum Tegelgroep Nederland og hreinlætiskerfi, hitunarvörur og pípulagningarvörur í gegnum 

Galvano Groothandel. 

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 234, 

17.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10154 – BME/Saint-Gobain Distribution the Netherlands 

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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17.6.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10273 – ArcelorMittal/Liberty Steel France) 

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: 

– ArcelorMittal S.A. (Lúxemborg) 

– Liberty Steel France Holding SAS (Frakklandi) 

ArcelorMittal S.A. nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum af Liberty Steel 

France Holding. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ArcelorMittal S.A.: framleiðsla á fjölbreyttu úrvali fullunninna og hálfunninna stálvara, einkum flatra stálvara, þ.m.t. 

þynnur og plötur, einnig langar stálvörur, m.a. stangir, burðarform og teinar, svo og pípur og rör til ýmiss konar 

notkunar. 

– Liberty Steel France Holding SAS: eignarhaldsfélag vegna tveggja megineigna, Liberty Rail og Liberty Ascoval. 

Liberty Rail er járnbrautaframleiðandi sem starfrækir einn framleiðslustað í Hayange, Frakklandi. Liberty Ascoval 

annast framleiðslu á hálfunnum vörum og smíðastálvörum í Saint-Saulve, Frakklandi. 

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 226, 

14.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10273 – ArcelorMittal/Liberty Steel France 

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. 41/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.6.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10280 – ABP/Slaney/Linden) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ABP Food Group („ABP“, Írlandi) 

– Slaney Foods International („Slaney“, Írlandi); lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum ABP og Fane Valley 

– Linden Foods Limited („Linden“, Írlandi); lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum ABP og Fane Valley 

ABP nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Slaney og Linden. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ABP: slátrun dýra af nautgripaætt og sauðfé (lömb og kindur), kjötvinnsla og söfnun og vinnsla á tengdum 

sláturafurðum. 

– Slaney og Linden: slátrun á nautgripum og sauðfé, kjötvinnsla og söfnun og vinnsla á tengdum sláturafurðum á 

Írlandi og í Belgíu, að því er varðar Slaney, og í Bretlandi að því er varðar Linden. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar. Hafa ber í huga 

að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu framkvæmda-

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. 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 236, 

18.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10280 – ABP/Slaney/Linden 

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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17.6.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10288 – DH13/RFR IMMO4/Bürogebäude) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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: 

– Demire Holding XIII GmbH („DH 13“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Demire Deutschland Mittelstand Real Estate AG 

(„Demire“, Þýskalandi)  

– RFR Immobilien 4 GmbH („RFR Immo4“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum RFR Holding LLC („RFR Group“, BNA) 

– JV Theodor-Heuss-Allee GmbH (Þýskalandi); lýtur yfirráðum RFR Immo4 

DH 13 og RFR Immo4 öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir JV Theodor-Heuss-Allee GmbH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DH 13: DH 13 og Demire, sem eru með höfuðstöðvar í Langen, Þýskalandi, fást við útleigu, stjórnun og sölu á 

húsnæði undir viðskiptastarfsemi í Þýskalandi.  

– RFR Immo4: er með höfuðstöðvar í Frankfurt am Main, Þýskalandi, og starfar á markaði fyrir útleigu, stjórnun og 

sölu á húseignum undir verslunarstarfsemi í Þýskalandi; RFR Group, sem er með höfuðstöðvar í New York, BNA, er 

með starfsemi á Evrópska efnahagssvæðinu og í BNA á markaði fyrir leigu, stjórnun og sölu á verslunarhúsnæði. 

– JV Theodor-Heuss-Allee GmbH: er með höfuðstöðvar í Frankfurt am Main, Þýskalandi, annast kaup, stjórnun og 

útleigu á skrifstofubyggingu sem stendur við Theodor-Heuss-Allee 100, Frankfurt am Main.  

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 226, 

14.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10288 – DH13/RFR IMMO4/Bürogebäude 

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. 41/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.6.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10303 – Astorg/Bridgepoint/Fenergo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Astorg VII SCSp (Astorg Asset Management S. à r. l. fyrir hönd þess) og önnur dótturfyrirtæki Astorg samstæðunnar 

(„Astorg“, Lúxemborg) 

– Bridgepoint Europe VI Fund („Bridgepoint“, Bretlandi) 

– Fenergo Group Limited („Fenergo“, Írlandi) 

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

reglugerðarinnar, yfir Fenergo.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: samstæða sem annast framtaksfjárfestingar og vinnur með frumkvöðlastjórnendateymi í því skyni að kaupa 

félög og veita kerfisbundna leiðsögn, annast stjórnun og leggja til fjármagn. 

– Bridgepoint: alþjóðleg eignastýringarsamstæða á sviði sérhæfðra eigna sem fjárfestir í viðteknum meðalstórum 

fyrirtækjum með áherslu á starfsemi í Evrópu í margvíslegum atvinnugreinum. 

– Fenergo: annast hugbúnaðarlausnir sem ætlað er að auðvelda bönkum og fjármálastofnunum að starfa með skilvirkum 

hætti.  

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 226, 

14.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10303 – Astorg/Bridgepoint/Fenergo 

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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17.6.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10312 – Astorg Asset Management/Solina) 

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: 

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

– Solina Corporate S.A.S. („Solina“, Frakklandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: framtaksfjárfestingar. Sjóðir undir stjórn Astorg hafa fjárfest í fjölmörgum atvinnugreinum. 

– Solina: afhending á arómatískum og hagnýtum innihaldsefnum fyrir matvinnsluiðnað, einnig viðskiptavini sem annast 

veitingasölu og smásölu á matvælum, sem og í næringargeiranum.  

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.10312 – Astorg Asset Management/Solina 

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. 41/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.6.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10315 – BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco) 

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: 

– British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada) 

– Stichting Pensioenfonds ABP („ABP“, Niðurlöndum) 

– Timberland Investment Group, LLC („TIG“); lýtur yfirráðum Banco BTG Pactual S.A. („BTG Pactual“, Brasilíu) 

– BTG Pactual Inversiones Forestales Fondo de Inversión („Newco“, Chíle) 

– Eignir sem samanstanda af u.þ.b. 80.000 hekturum af skóglendi í héruðunum Maule, Araucanía og Los Lagos 

(andlagið „Target“, Chíle)  

BCI, ABP og TIG ná sameiginlegum yfirráðum í gegnum eignarhlut hvers um sig í Newco, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og stofnun Newco í því skyni að eignast og nýta þessar eignir.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

‒ BCI: fjárfestingar í ýmsum gerðum eigna, m.a. markaðsbréfum, almennum verðbréfum, hlutum í óskráðum félögum, 

innviðum, endurnýjanlegum auðlindum, fasteignum og veðlánum í fasteignum undir verslunarhúsnæði. 

‒ ABP: lífeyrissjóður fyrir opinbera starfsmenn og starfsmenn í menntakerfinu í Niðurlöndum. 

‒ TIG: annast umsjón fjárfestinga í skóglendi sem nýtt er til timburframleiðslu. 

‒ Newco: nýr chíleskur opinber fjárfestingarsjóður sem lýtur sameiginlegum yfirráðum BCI, APB og TIG, og er 

stofnaður í því skyni að kaupa og nýta andlag viðskiptanna (Target).  

‒ Target (andlagið): samanstendur af 80.000 hekturum af skóglendi í héruðunum Maule, Araucanía og Los Lagos. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 236, 

18.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10315 – BCI/ABP/TIG/Certain assets of Arauco 

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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17.6.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10316 – Macquarie/Warrington/Bingo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie Asia-Pacific Infrastructure Investments 3 Pte. Ltd. („MAIF3 Fund“, Singapúr); fjárfestingasjóður sem 

lýtur stjórn og yfirráðum deildarinnar Macquarie Infrastructure and Real Assets („MIRA“, Ástralíu), sem heyrir undir 

eignastýringarhluta Macquarie Group Limited („Macquarie“, Ástralíu) 

– Warrington Investment Pte. Ltd. („Warrington“, Singapúr); fjárfestingafélag undir stjórn GIC Special Investments 

Pte. Ltd. („GICSI“, Singapúr), dótturfyrirtæki GIC Private Limited („GIC“ og ásamt öllum samstæðum GIC, einu 

nafni „GIC Group“, Singapúr) 

– Bingo Industries Ltd. („Bingo“, Ástralíu) 

Macquarie og GIC ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bingo í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Macquarie: banka-, fjármála-, ráðgjafar-, fjárfestingar- og sjóðstýringarþjónusta um allan heim. 

–  GIC: stýrir fjölbreyttu eignasafni um allan heim í framtaksverkefnum, áhættufjárfestingum og innviðasjóðum, auk 

þess að stýra beinum fjárfestingum í einkafyrirtækjum. 

– Bingo: starfræksla á endurvinnslu- og úrgangsmeðhöndlunarfyrirtæki sem annast lausnir á sviði auðlindastýringar, 

m.a. söfnun, vinnslu og endurheimt, ráðstöfun, framleiðslu á endurunnum byggingavörum og búnaði til meðhöndl-

unar á úrgangi (t.d. tunnur) í ríkjunum New South Wales og Victoria í Ástralíu. 

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 231, 

16.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10316 – Macquarie/Warrington/Bingo  

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. 41/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.6.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10317 – Macquarie/Warburg Pincus/PTSG) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Macquarie Group Limited („Macquarie“, Bretlandi)  

– Premier Technical Services Group Limited („PTSG“, Bretlandi) 

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

reglugerðarinnar, yfir PTSG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Warburg Pincus: stýring framtakssjóða. Fyrirtæki í verðbréfasafni þess fást við starfsemi í ýmsum greinum, m.a. 

orku, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, iðnaðar- og fyrirtækjaþjónustu, tækni, fjölmiðlun og fjarskiptum. 

– Macquarie: eignastýring og fjármögnun, bankaþjónusta, ráðgjöf, áhættustýring og eiginfjárlausnir í tengslum við 

skuldabréf, hlutabréf og hrávöru. Macquarie á hagsmuni í fjölmörgum félögum í ýmsum atvinnuvegum, m.a., án þess 

að tæmandi sé, orkuveitum í Evrópu. 

– PTSG: afhending á búnaði í tengslum við öryggi bygginga og viðhaldsþjónusta, m.a. aðgangur að útveggjum og 

búnaður til þess að stöðva fall, eldingavarnir og rafrænar prófanir og sérhæfðar aðgangslausnir og eldvarnarlausnir. 

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 236, 

18.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10317 – Macquarie/Warburg Pincus/PTSG 

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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17.6.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10327 – Elexent/GP JOULE Connect/Elexent DACH JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Elexent Holding SAS (Frakklandi, „Elexent“); heyrir undir Renault Group  

– GP JOULE Connect GmbH („Connect“, Þýskalandi); lýtur sameiginlegum yfirráðum GP JOULE GmbH, 

Reußenköge (Þýskalandi) og Minol Brunata GmbH (Þýskalandi)  

Elexent og Connect ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Elexent Dach GmbH („JV“, sameiginlegt félag) 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Elexent: veitir viðskiptavinum stuðning við mótun bestu orkustefnu með hönnun á hleðslugrunnvirkjum sem eru best 

til þess fallin að mæta þörfum þeirra, einnig eftirlit með uppsetningu og fylgist með starfsemi og viðhaldi. Elexent er 

hluti af alþjóðlega bílaframleiðandanum Renault Group. 

– Connect: fæst við flutningaverkefni af nýju tagi. Fyrirtækið gerir áætlanir og framkvæmir verkefni, einkum í 

tengslum við ráðgjöf, hleðslugrunnvirki, deilingu/samnýtingu og hleðslu- og orkustýringu fyrir húsnæðisgeirann, 

flota, orkuveitur og ökutækja- og innviðastarfsemi. Connect heyrir undir i) GP JOULE Group sem leggur áherslu 

endurnýjanlega orkugeirann og ii) Minol Group sem einkum fæst við mælaþjónustu, reikningagerð, IoT-hlutanetið, 

rafsamgöngur og deililausnir.  

– JV: ætlunin er að sameiginlegt félag annist sérsniðnar og tilbúnar lausnir fyrir viðskiptamenn í samstarfi við 

mismunandi frumframleiðendur að því er varðar hleðslu rafbíla (m.a. greiningu/úttekt verkefna, rekstur, 

stoðfjármögnun, uppsetningu, viðhald og bestun á hleðslulausnum). Auk þess mun sameiginlegt félag veita 

viðskiptavinum ráðgjöf í tengslum við rafsamgöngur. Sameiginlegt félag verður með starfsemi í Þýskalandi og 

fyrirséð að það muni einnig þróa starfsemi í Austurríki og/eða Sviss. 

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 231, 

16.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10327 – Elexent/GP JOULE Connect/Elexent DACH JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 41/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.6.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10352  CNP/UniCredit/Aviva Life/Aviva S.p.A.) 

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: 

– CNP Assurances S.A. („CNP“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Frakklandi) 

– UniCredit S.p.A. („UniCredit“, Ítalíu)  

– Aviva Life S.p.A. („Aviva Life“, Ítalíu); heyrir undir samstæðuna Aviva plc  

– Aviva Italia Servizi, S.c.a.r.l. („Aviva Servizi“, Ítalíu); heyrir undir samstæðuna Aviva plc 

– Aviva S.p.A. (Ítalíu); heyrir undir samstæðuna Aviva plc 

CNP nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aviva Life og Aviva Servizi í 

heild, og CNP og Unicredit ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Aviva S.p.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CNP: annast þróun og afhendingu á tryggingavörum um allan heim. Á Ítalíu fæst CNP einkum við líftryggingavörur. 

– UniCredit: ítölsk bankasamstæða sem annast banka- og fjármálaþjónustu á Ítalíu og í fjölda aðildarríkja ESB og 

löndum utan ESB. 

– Aviva Life: annast líftryggingar á Ítalíu. 

– Aviva Servizi: annast reikningshald, stjórnun og fjármögnun, upplýsingatækni, mannauðsstjórnun, trygg-

ingastærðfræði, markaðssetningu, samskipta- og lögfræðiþjónustu við hluthafa innan samstæðunnar Aviva plc. 

– Aviva S.p.A.: annast líftryggingavörur 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. 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 226, 

14.6.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10352 – CNP/UniCredit/Aviva Life/Aviva S.p.A. 

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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17.6.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 41/19 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10001 – Microsoft/Zenimax) 

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

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

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

eingöngu til á 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 

32021M10001. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10226 – Prosegur/Euronet/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 2. júní 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 

32021M10226. 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.10242 – Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 þýsku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10242. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10248 – AP/Lutech) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32021M10248. 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.10254 – Apax Partners/Rodenstock) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32021M10254. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10257 – Clearlake/TA Associates/Infogix) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32021M10257. 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.10266 – Astorg Asset Management/Corialis) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32021M10266. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10267 – Hellman & Friedman/Genstar/Enverus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. júní 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 

32021M10267. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

Flugleiðir Strassborg – Amsterdam 

Strassborg – Madríd 

Strassborg – München 

Gildistími samnings Frá 9. apríl 2022 til 8. apríl 2025 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila tilboðum 4. ágúst 2021, fyrir kl. 17.00 að staðartíma í París 

(Frakklandi) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar 

Direction Générale de l’Aviation civile – Direction du 

Transport aérien 

Sous-direction des services aériens (SDS1) 

50 rue Henry Farman 

75 720 Paris CEDEX 15 

Frakkland 

Sími +33 388594141 

Bréfasími +33 388594146 

Netfang: dsac-ne-osp-bf@aviation-civile.gouv.fr 

Upplýsingar um kaupandann (vefsetur): 

https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise. 

EntrepriseAdvancedSearch&AllCons& 

refConsultation=754634&orgAcronyme=d4t 
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