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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10285 – UIR/Hines/Assets) 

Framkvæmdastjórninni barst 24. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við við 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) („samrunareglugerðin“). 

Tilkynningin varðaði eftirfarandi fyrirtæki: 

– Union Investment Real Estate GmbH („UIR“, Þýskalandi); dótturfyrirtæki DZ Bank AG 

– Hines Media Works Associate LLC („Hines“, BNA); lýtur endanlega yfirráðum af hálfu 

Jeffrey C. Hines 

–  Fasteignir sem eru andlag viðskiptanna („eignirnar“, Þýskalandi) 

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– UIR: fjárfestingastýringarfyrirtæki fyrir opna fasteignasjóði fyrir almenna fjárfesta og 

stofnanafjárfesta sem samanstanda af eignum undir smásölustarfsemi, vöruferlisstjórnun, 

skrifstofur, hótel; auk viðbótarfjárfestingar í íbúðarhúsnæði. Fyrirtækið er með viðveru í 

öllum helstu borgum Þýskalands (Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, München) auk 

Austurríkis, Póllands, Niðurlanda, Írlands, Tyrklands, Singapúr og Bandaríkjanna.  

– Hines: bandarískt fyrirtæki sem annast fjárfestingu í fasteignum, fasteignaþróun og 

stjórnun og fjárfestir í öllum gerðum eigna um allan heim, m.a. Norður- og Suður-

Ameríku, Evrópu og á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

– Eignirnar: fasteignir staðsettar í austurhluta München í Þýskalandi. Um er að ræða m.a. 

skrifstofubyggingar auk bílastæðahúss ofanjarðar. 

Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 28. júní 2021 að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

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

2021/EES/46/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10232 – Brose/Sitech) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft (Þýskalandi), (ásamt dótturfyrirtækjum „Brose“) 

– Sitech Sp. z o. o. (Póllandi) (ásamt dótturfyrirtækjum einu nafni „Sitech“); hluti af samstæðunni Volkswagen AG 

(„VW“, Þýskalandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Brose: framleiðsla á íhlutum í ökutæki og rafeindavélfræðikerfum fyrir ökutækjahurðir, sætisgrindur (m.a. samþættir 

sætisíhlutir), einnig rafmagnshreyfla og rafbúnað, m.a. stýrisbúnað, hemla, gírkassa og fyrir kælingu hreyfla. 

– Sitech: framleiðandi á fullbúnum ökutækjasætum, sætisgrindum úr járni og íhlutum í sætisgrindur. 

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 262, 

5.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10232 – Brose/Sitech 

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/46/02 

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

(mál M.10235 – CVC/MeGa Grundbesitz) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg) 

– Gable Holding GmbH („Gable“, Þýskalandi)  

– MeGa Grundbesitz GmbH („MeGa“, Þýskalandi)  

CVC nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Gable og MeGa. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC og dótturfyrirtæki þess: stýring fjárfestingarsjóða og ýmiss vettvangs fyrir fjárfestingar. Nánar tiltekið festi 

CVC nýverið kaup á Stark Group A/S, sem er smásali og dreifingaraðili, aðallega á þungum byggingarefnum, í 

Þýskalandi og á Norðurlöndum.  

– Gable og MeGa: smásöludreifing á byggingarefnum í Þýskalandi. 

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 266, 

6.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10235 – CVC/MeGa Grundbesitz 

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/46/03 

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

(mál M.10243 – HanseWerk/EDF/IPP/EARH/Hypion JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HanseWerk AG („HAW“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum E.ON SE (Þýskalandi)  

– EDF Deutschland GmbH (Þýskalandi); dótturfyrirtæki EDF S.A. („EDF“, Frakklandi) 

– IPP Projects GmbH („IPP“, Þýskalandi); dótturfyrirtæki Possel & Koselowske Holding GmbH (Þýskalandi); sem er 

hluti af IPP Group (Þýskalandi) 

– Entwicklungsagentur Region Heide AöR („EARH“, Þýskalandi) 

– Hypion GmbH („Hypion“, Þýskalandi) 

HAW, EDF, IPP og EARH öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Hypion í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HAW: starfrækir orkudreifikerfi sem veitir raforku, gasi eða hita og býður orkulausnir með áherslu á dreifistýrða 

starfrækslu og dreifða orkuframleiðslu í norðurhluta Þýskalands.  

– EDF: raforkuframleiðsla, heildsala, sala og afhending, auk þjónustustarfsemi, á gas- og orkumörkuðum, sem og 

bygging, rekstur og viðhald á raforkuverum og raforkunetum, til viðbótar við endurvinnslu úrgangs og orkuþjónustu. 

– IPP: hluti samstæðu með starfsemi á sviði áætlunargerðar, ráðgjafar, hönnunar, mats, byggingarstjórnunar og 

verkefnisstýringar á öllum sviðum umhverfisverndar í byggingarstarfsemi, sem og högun ferla. 

– EARH: stofnun sem fellur undir þýskan opinberan rétt og var sett á laggirnar af Heide og ellefu öðrum sveitarfélögum 

í grennd við Heide í norðurhluta Þýskalands og sem þróar og innleiðir hugmyndir sem varða þróun húsnæðis, 

efnahagslífs og viðskipta (m.a. sköpun starfa í endurnýjanlega orkugeiranum), smásölu, almenningssamgöngur, 

skólakerfi, félagslega innviði, landslagsmótun og afþreyingu. 

– Hypion: þróun og sala verkefna á sviði græns vetnis og annarra iðnaðargasa sem unnin eru úr grænu vetni í 

norðurhluta Þýskalands. 

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 266, 

6.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10243 – HanseWerk/EDF/IPP/EARH/Hypion JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EES/46/04 

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

(mál M.10255 – Triton/Bergman Clinics) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Triton Group („Triton“, Jersey)  

– Bergman Healthcare Clinics B.V. („Bergman Clinics“, Niðurlöndum) 

Triton öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bergman Clinics í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Triton: framtakssjóður sem einkum fjárfestir í meðalstórum fyrirtækjum með höfuðstöðvar í mið- og norðurhluta 

Evrópu, með sérstakri áherslu á starfsemi í fjórum megingreinum, eða viðskiptaþjónustu, iðnaðarstarfsemi, 

neytendamarkaði og heilsu. Eitt fyrirtækja í verðbréfasafni Triton, Aleris Group AB, fæst við augnlækningaþjónustu í 

Svíþjóð og Noregi. 

– Bergman Clinics: stofur sem starfræktar eru í Niðurlöndum, Svíþjóð, Danmörku, Noregi og Þýskalandi sem bjóða 

upp á skipulagða heilsuvernd á sviði stuðningstækja, augnlækninga, kvensjúkdóma, fegrunar, hjartalækninga, 

meltingarfæralækninga, húðsjúkdóma og æðasjúkdóma. Eitt fyrirtækja í verðbréfasafni Bergman Clinics, Memira 

AB, fæst við augnlækningaþjónustu vítt og breitt á Norðurlöndum. 

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 262, 

5.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10255 – Triton/Bergman Clinics 

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. 46/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10268 – Synnex/Tech Data) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Synnex Corporation („Synnex“, BNA) 

–  Tech Data Corporation („Tech Data“, BNA) 

Synnex öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Tech Data í heild. 

Samruninn á sér stað með skiptum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Synnex: útvegun á tæknivörum og lausnum fyrir upplýsingatæknikerfi fyrir endurseljendur og smásöluviðskiptavini 

utan Evrópusambandsins, auk alhliða þjónustu í tengslum við vöruferlisstjórnun, dreifingu, hönnun kerfa og 

samþættingu í þágu tæknigeirans. Á EES-svæðinu (2) fæst Synnex einkum við þróun og sölu á sérsniðnum vefþjónum 

og geymslulausnum fyrir notendur gagnamiðstöðva.  

– Tech Data: heildsöludreifing á tæknivörum og lausnum í þágu endurseljenda um allan heim. 

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 (3). 

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 269, 

7.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10268 – Synnex/Tech Data 

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)  Evrópska efnahagssvæðið. 

(3) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10271 – Lixil/Schüco/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Lixil Corporation („Lixil“, Japan) 

– Schüco International KG („Schüco“, Þýskalandi), tilheyrir samstæðunni Otto Fuchs Beteiligungen KG („Otto Fuchs 

Group“, Þýskalandi) 

–  Schueco Japan K.K. („JV“, Japan), fyrirtæki sem þegar er til og lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu Schüco en verður 

breytt í sameiginlegt félag. 

Lixil og Schüco öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Schueco Japan K.K. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lixil: framleiðsla á byggingarefnum og búnaði fyrir húsnæði. 

– Schüco: þróun og sala á kerfislausnum úr áli, stáli og ómýktu pólývínýlklóríði fyrir veðurhlífar. 

– Schueco Japan K.K.: hönnun og sala á álkerfum, vörum og þjónustu í mannvirkjageiranum í Japan. 

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 272, 

8.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10271 – Lixil/Schüco/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. 46/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10286 – BNPPF/bpost bank) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BNP Paribas Fortis S.A./N.V. („BNPPF“, Belgíu) 

– bpost bank N.V. / bpost banque S.A. („bpost bank“, Belgíu); lýtur sameiginlegum yfirráðum BNPPF og bpost S.A. 

(„bpost“, Belgíu) 

BNPPF öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir bpost bank í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Bæði fyrirtækin annast bankaþjónustu við breiðan hóp viðskiptavina (m.a. fyrirtæki og einstaklinga). Fyrirtækin dreifa 

einnig tryggingavörum til viðskiptavina sinna. 

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 269, 

7.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10286 – BNPPF/bpost bank 

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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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10305 – CDPQ/DWS/Ermewa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

–  DWS Alternatives Global Limited („DWS“, Bretlandi); lýtur endanlega yfirráðum Deutsche Bank AG („DB“, 

Þýskalandi) 

–  Ermewa Holding SAS („Ermewa“, Frakklandi); tilheyrir SNCF Group (Frakklandi)  

CDPQ og DWS öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ermewa í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CDPQ: stofnanafjárfestir á sviði langtímafjárfestinga sem starfar víða um heim og stýrir sjóðum í þágu opinberra og 

hálfopinberra lífeyris- og tryggingakerfa. Fjárfestingar CDPQ eru á helstu fjármálamörkuðum, einnig framtaks-

fjárfestingar, verðbréf með föstum tekjum, innviðir og fasteignir.  

–  DWS: eignastýringarfyrirtæki með fjölbreytt eignasafn, m.a. fjárfestingar í grunnvirkjaeignum í Evrópu.  

– Ermewa: samstæða sem annast stýringu eigna í flutningastarfsemi og fæst við útleigu á lestarvögnum til vöruflutninga 

í Evrópu og tankgáma til útleigu víða um heim, m.a. í Evrópu. Ermewa er eigandi fimm verkstæða í Frakklandi og 

þriggja verkstæða í Þýskalandi sem annast þjónustu í tengslum við viðhald, byggingu og viðgerðir á lestarvögnum til 

vöruflutninga. Ermewa fæst einnig við viðhald, viðgerðir og geymslu á tankgámum og tankavögnum í gegnum 

dótturfyrirtæki sem er staðsett í Niðurlöndum.  

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 262, 

5.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10305 – CDPQ/DWS/Ermewa 

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. 46/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10313 – CVC/CDPQ/WAVS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Lúxemborg)  

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

– Vision 7 International Inc. („Vision 7“, Kanada), We Are Very Social Ltd. („WAVS“, Bretlandi), Fuse Project LLC 

(„Fuse Project“, Bandaríkjunum), og Metta Communications Ltd. („Metta“, Hong Kong) (einu nafni andlagið 

„Target“ eða einingarnar sem eru andlag viðskiptanna „Target Entities“); endanlega í eigu Blue Focus Intelligent 

Communications Group C. Ltd. (2) („BFICG“, Kína) 

CVC og CDPQ öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna, Target, í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  CVC: félagið og/eða dótturfyrirtæki þess stjórna fjárfestingarsjóðum og vettvangi fyrir fjárfestingar. 

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

tryggingakerfa í Québec. Fjárfestingar sjóðsins eru gerðar um allan heim á helstu fjármálamörkuðum, einnig er um að 

ræða framtaksfjárfestingar, innviði og fasteignir.  

– Andlag viðskiptanna (Target): hópur rekstrareininga sem fást við markaðssetningu og samskiptaþjónustu og kaup á 

fjölmiðlum. Einkum er WAVS með starfsemi í Evrópu á sviði þjónustu sem tengist félagsmiðlum og áætlunum fyrir 

vöruheiti. 

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 (3). 

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 266, 

6.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10313 – CVC/CDPQ/WAVS 

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)  Einingarnar sem eru andlag viðskiptanna eru sem stendur að fullu í eigu dótturfélaga BFICG sem hér segir: Vision 7 er í eigu Blue Valor 

Limited („BV2), WAVS og Metta eru í eigu Blue Focus International Limited („BFI2“, ásamt BV „seljendurnir“); Fuse Project er í eigu 

Blue Focus Communication Group of America, Inc. („BFCGOA“). 

(3) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10321 – DSV/Agility) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DSV Panalpina A/S („DSV“, Danmörku) 

– Agility Logistics International B.V. (Niðurlöndum) og Agility International GIL Holdings I Limited (Sameinuðu 

arabísku furstadæmunum) (einu nafni „GIL“), sem er hluti af Agility Public Warehousing Company K.S.C.P 

(„Agility“, Kúveit) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DSV: lausnir fyrir aðfangakeðjur, m.a. farmmiðlun og aðfangakeðju- og vöruferlisstjórnun með útvistun. Þjónusta 

DSV skiptist í þrennt: i) flug- og sjóflutninga, ii) flutninga á vegum, og iii) lausnir (vöruferlisstjórnun, m.a. 

vörugeymslur). DSV er með starfsemi í Evrópu, Norður- og Suður-Ameríku, á Asíu-Kyrrahafssvæðinu, í Mið-

Austurlöndum og Afríku.  

– GIL: ýmis vöruferlisstjórnunarþjónusta, m.a. farmmiðlun með loftflutningum, sjóflutningum og á vegum, 

aðfangakeðju- og vöruferlisstjórnun með samningi við þriðju aðila, með áherslu á nýmarkaði. GIL starfar á Asíu-

Kyrrahafssvæðinu, Mið-Austurlöndum, Afríku og Norður- og Suður-Ameríku.  

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 262, 

5.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10321 – DSV/Agility 

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/46/11 

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


Nr. 46/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10324 – Bain Capital/Valeo) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors, LLC („Bain Capital“, Bandaríkjunum)  

– Valeo Foods Group Limited („Valeo“, Írlandi) 

Bain Capital öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Valeo.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: framtakssjóður. 

–  Valeo: matvöruframleiðandi. 

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 266, 

6.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10324 – Bain Capital/Valeo  

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/46/12 

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


8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10331 – Caisse des Dépôts/Bain Capital/Digital Aftermarket) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Caisse des Dépôts et des Consignations (Frakklandi) 

–  Bain Capital LLC („Bain Capital“, Bandaríkjunum)  

– Digital Aftermarket SAS („Digital Aftermarket“, Frakklandi), lýtur yfirráðum Bain Capital í gegnum Autodistribution 

SAS („Autodistribution“, Frakklandi)  

Caisse des Dépôts et Consignations og Bain Capital öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Digital Aftermarket. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Caisse des Dépôts et Consignations: opinber stofnun sem sinnir verkefnum í almannaþágu í samræmi við opinbera 

stefnu ríkisins og fæst við stýringu einkasjóða. Er einnig með starfsemi í gegnum dótturfyrirtæki á sviði orku og 

umhverfis, fasteigna, fjárfestinga og þjónustu.  

– Bain Capital: eignastýringar- og fjármálaþjónustufyrirtæki. Sérhæfir sig, í gegnum dótturfyrirtæki sitt Auto-

distribution, í dreifingu á varahlutum fyrir létt ökutæki og ökutæki sem sinna þungaflutningum í Evrópu, sem og 

viðgerðum og viðhaldi fyrir ökutækja undir ýmsum vöruheitum.  

– Digital Aftermarket: fyrirtæki sem sérhæfir sig í miðlun á netinu við leit að viðgerðum og viðhaldi fyrir ökutæki.  

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 hvetur hagsmunaaðila til þess að koma athugasemdum sem þeir kunna að hafa um fyrirhuguð 

viðskipti á framfæri. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 272, 

8.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10331 – Caisse des Dépôts/Bain Capital/Digital Aftermarket)  

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. 46/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10342 – Leonard Green & Partners/Goldman Sachs Group/ 

AEA Investors/Visual Comfort) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. júní tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Leonard Green & Partners, L.P. („LGP“, BNA) 

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

– AEA Investors LP („AEA“, BNA); lýtur endanlega yfirráðum John Garcia og Brian Hoesterey 

– Visual Comfort & Co („Visual Comfort“, BNA); lýtur yfirráðum AEA 

LGP, GS og AEA öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Visual Comfort. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– LGP: fjárfestir í félögum sem annast þjónustu m.a. við neytendur, viðskiptaþjónustu og heilbrigðisþjónustu, auk 

smásölu, dreifingar og iðnaðarstarfsemi. 

– GS: fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf og fjárfestingastjórnun. 

– AEA: greining tækifæra fyrir einkasöfn, uppbygging fjárfestinga í gegnum fjárfestingarleiðir og ráðstöfun slíkra 

fjárfestinga í þágu ávöxtunar handa fjárfestum sem fjárfesta í einkasöfnum sjóða. 

– Visual Comfort: lýsingavörur með fagurfræðilegt og hagnýtt gildi. Fyrirtækið selur ýmiss konar lýsingu til fegrunar 

(undir vöruheitunum Visual Comfort, Tech Lighting, Generation Lighting), viftur (undir vöruheitinu Monte Carlo) og 

fagurfræðilegar vörur sem bæði gegna hlutverki lýsingar og viftu í senn. 

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 262, 

5.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10342 – Leonard Green & Partners/Goldman Sachs Group/AEA Investors/Visual Comfort 

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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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10345 – Equistone Partners Europe/CVG) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Equistone Partners Europe SAS („Equistone Partners Europe“, Frakklandi) 

– CVG SAS („CVG“, Frakklandi) og öll dótturfyrirtæki þess 

Equistone Partners Europe öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CVG og 

dótturfyrirtækjum þess í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Equistone Partners Europe: stýring fagfjárfestinga í framtakssjóðum. 

– CVG: sala á barnavörum (fatnaði, skóm, heimilisvörum, vörum til umhirðu og leikföngum) með vörumerkinu 

Vertbaudet. 

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 hvetur hagsmunaaðila til þess að koma athugasemdum sem þeir kunna að hafa um fyrirhuguð 

viðskipti á framfæri. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 274, 

9.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10345 – Equistone Partners Europe/CVG 

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. 46/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10346 – ICG/Circet) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Intermediate Capital Group plc („ICG“, Bretlandi)  

– Circet Odyssée SAS („Circet“, Frakklandi)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ICG: fjárfestingarfyrirtæki sem fæst við uppbyggingu og framboð á millilagsfjármögnun, skuldsetta fjármögnun og 

hlutafjárkaup í ýmsum fyrirtækjum vítt og breitt í Evrópu, á Asíu-Kyrrahafssvæðinu og í Bandaríkjunum  

– Circet: þjónustuveitandi staðsettur í Frakklandi sem annast innviði fyrir netkerfi og starfar einungis á sviði fjarskipta. 

Um er að ræða alhliða þjónustu allt frá hönnun, högun og uppsetningu til viðhalds á fjarskiptagrunnkerfum.  

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 272, 

8.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10346 – ICG/Circet 

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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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10348 – Global Payments/Erste Group/Payone Businesses) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Global Payments Inc. („Global Payments“, BNA) 

– Erste Group Bank AG („Erste Group“, Austurríki) 

– Austurríska starfsemin sem tengist kortagreiðslumiðlun og afhendingu á posum („Payone Austrian Divestment 

Business“) Ingenico Group S.A. („Ingenico“, Frakklandi); tilheyrir Worldline S.A. („Worldline“, Frakklandi) 

Global Payments og Erste Group öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Payone Austrian Divestment Business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Global Payments: fjármálaþjónustufyrirtæki sem annast ýmsar greiðslulausnir fyrir seljendur, útgefendur, fyrirtæki og 

neytendur um allan heim. 

– Erste Holding: austurrísk fjármálaþjónustusamstæða sem annast banka- og fjármálaþjónustu í Mið- og Austur-

Evrópu. 

– Payone Austrian Divestment Business: annast þjónustu í tengslum við kortagreiðslumiðlun í gegnum posa og útvegun 

posa-véla sem og stýringu í Austurríki. 

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 269, 

7.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10348 – Global Payments/Erste Group/Payone Businesses 

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. 46/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10351 – BDT Capital Partners/Culligan Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BDT Capital Partners, LLC („BDT“, Bandaríkjunum)  

–  Culligan Group; lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Advent International Corporation („Advent“, 

Bandaríkjunum) og starfar í gegnum AI Aqua (Lúxemborg) S.a.r.l. og ýmis dótturfélög þess. 

BDT öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Culligan Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  BDT: fjárfestingarbanki sem sérhæfir sig í fjárfestingum í fjölskyldufyrirtækjum og fyrirtækjum sem stofnendur stýra 

sjálfir. BDT er sem stendur með í verðbréfasafni 18 fyrirtæki sem lúta stjórnun hans og starfa um allan heim. 

– Culligan Group: annast vatnsmeðhöndlunarlausnir um allan heim og fæst við þróun og dreifingu á vörum til 

vatnsmeðhöndlunar fyrir heimili, fyrirtæki og iðnaðarstarfsemi, auk lausna sem hægt er að halda á og flytja á milli 

staða. Um er að ræða breitt úrval af vatnsmeðhöndlunarvörum, m.a. mýkingu og síunarkerfi, vatnskæla, kerfi fyrir 

himnusíun, afsöltun, lausnir sem nýta himnur og afjónun. Auk þess er um að ræða prófanir á vatni í heimahúsum, 

hönnun og uppsetningu, greiningu á vatni og viðskiptabúnað og þjónustu. 

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 266, 

6.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10351 – BDT Capital Partners/Culligan 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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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/19 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10354 – Macquarie/Beauparc Utilities) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Macquarie European Infrastructure Fund 6 ScSp („MEIF 6“, Lúxemborg); stýrt af Macquarie Infrastructure og Real 

Assets (Europe) Limited („MIRA“, Bretlandi), sem er dótturfyrirtæki Macquarie Group Limited („Macquarie“, 

Ástralíu) 

– Beauparc Utilities Holdings Limited („Beauparc Utilities“, Írlandi) 

Macquarie öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Beauparc Utilities 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 á heimsvísu. 

– Beauparc Utilities: söfnun, flokkun/vinnsla og meðferð á úrgangi sem ekki fellur undir spilliefni á Írlandi, í Bretlandi 

og Niðurlöndum, sem og framleiðsla/heildsala og smásöluafhending á raforku og gasi á Írlandi. 

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 266, 

6.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10354 – Macquarie/Beauparc Utilities 

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. 46/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10373 – Primonial/Samsung/Target) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. júní 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Primonial Real Estate Investment Management; er hluti af Primonial Group („Primonial“, Frakklandi)  

– Samsung SRA Asset Management; er hluti af Samsung Group, („Samsung“, Kóreu)  

–  SCI TS Influence (andlag viðskiptanna, „Target“, Frakklandi) 

Primonial og Samsung öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna (Target) í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Primonial: fasteignafjárfestingasamstæða sem einkum starfar í Frakklandi og lýtur yfirráðum Bridgepoint Group 

(Bretlandi) og Latour Capital Management SAS (Frakklandi), en þær eru báðar sjálfstæðar samstæður á sviði 

framtaksfjárfestinga. 

– Samsung: samstæða með starfsemi um allan heim í ýmsum atvinnugreinum, m.a. rafeindatækni, skipasmíðum, 

verkfræðistarfsemi og tryggingum.  

– Target (andlagið): fasteignafélag sem í augnablikinu lýtur yfirráðum Tishman Speyer Group (BNA) og er eigandi 

stakrar byggingar (undir nafninu „Influence“) sem er staðsett í Saint-Ouen, 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.  

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 262, 

5.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10373 – Primonial/Samsung/Target 

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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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/21 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9926 – ADI/Maxim) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. 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 

32021M9926. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10171 – INEOS/Daimler/Mercedes-Benz Grand Prix) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32021M10171. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 46/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 8.7.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10202 – EQT/Investindustrial/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32021M10202. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10211 – L Catterton/Birkenstock) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. apríl 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10211. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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8.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 46/23 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10282 – ICG/Infra Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32021M10282. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32021M10289. 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.10297 – CDPQ/OTPP/Ohio) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32021M10297. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32021M10298. 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.10352 – CNP/UniCredit/Aviva Life/Aviva S.p.A.) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32021M10352. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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