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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

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

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðin“). 

Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 25. júní 2021 að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 226, 14.6.2021, bls. 7. 

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

2021/EES/48/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10102 – VIG/Aegon CEE) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júlí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe („VIG“, Austurríki) 

– Aegon Hungary Holding B.V., Aegon Hungary Holding II B.V., Aegon Poland/Romania Holding B.V., og Aegon 

Turkey Holding B.V. (einu nafni „Aegon CEE“). 

VIG öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aegon CEE í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– VIG: eignarhaldsfélag Vienna Insurance Group, sem er alþjóðleg tryggingasamstæða með höfuðstöðvar í Vín, 

Austurríki. Starfsemi þess fer fram í gegnum dótturfyrirtæki og útibú í 30 löndum. VIG annast einkum líftryggingar 

og skaðatryggingar og þjónustu. 

– Aegon CEE: nær utan um ungverska, pólska, rúmenska og tyrkneska starfsemi Aegon N.V. (Niðurlöndum). Aegon 

CEE er með starfsemi á sviði trygginga og skaðatrygginga, lífeyrissjóðastarfsemi, eignastýringarþjónustu og tengda 

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.  

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 293, 

23.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10102 – VIG/Aegon CEE 

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/48/02 

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

(mál M.10169 – EPLI/SŽ/JV) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP Logistics International, a.s. („EPLI“, Tékklandi); lýtur yfirráðum Energetický A Průmyslový Holding, a.s. 

(„EPH“, Tékklandi) 

– Slovenske Železnice, d.o.o. („SŽ“, Slóveníu)  

– JV (Slóveníu) 

EPLI og SŽ öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

sameiginlegu félagi, JV.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPLI: EPLI (í gegnum EP Cargo CZ, EP Cargo PL, RML og Locan) annast flutningsþjónustu á farmi á járnbrautum í 

Tékklandi, Þýskalandi, Póllandi, Ungverjalandi og Slóvakíu. Um er að ræða farmmiðlunarþjónustu í Austurríki, 

Tékklandi, Þýskaland, Póllandi og Slóvakíu (í gegnum EP Cargo CZ, EP Cargo PL, EP Cargo DE, Spedica og EP 

Intermodal).  

– SŽ: slóvenskt ríkisfyrirtæki sem annast flutningsþjónustu á farmi á járnbrautum og farmmiðlunarþjónustu, sem og 

farþegaflutninga á járnbrautum. Fyrirtæki innan SŽ Group sem annast einnig stjórnun á lestargrunnvirkjum í Slóveníu 

og dráttarbúnað, sem og skoðun og viðhald á járnbrautarvögnum. 

– JV: eignarhaldsfélag fyrir SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Slóveníu („SŽ-TP“) og Fersped, d.o.o., Slóveníu („Fersped“); 

sem stendur 100% í eigu SŽ. SŽ-TP annast hefðbundinn og samþættan farmflutning á járnbrautum ásamt tilheyrandi 

vöruferlisstjórnun í tengslum við járnbrautarflutninga, einkum í Slóveníu og í minna mæli í Austurríki og Króatíu. 

Fersped annast farmmiðlun í Slóveníu. 

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 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 290, 

20.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10169 – EPLI/SŽ/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“). 

2021/EES/48/03 

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

(mál M.10284 – KPS/Crown European Tinplate) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júlí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KPS Capital Partners, LP („KPS“, BNA) 

– Matvælafyrirtæki, starfsemi með úðaefni og kynningarumbúðir í Evrópu, Mið-Austurlöndum og Afríku („Crown 

European Tinplate“); lýtur yfirráðum Crown Holdings, Inc. (BNA)  

KPS nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Crown European Tinplate. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KPS: hlutabréfasjóður sem starfar í mismunandi atvinnuvegum, m.a. grunnefni, neytendavörur undir vörumerkjum, 

heilbrigðis- og munaðarvörur, hlutir í bíla, fjárfestingavörur og almenn framleiðsla. KPS eignaðist nýverið Hydro 

Rolling, fyrirtæki sem annast framleiðslu og afhendingu á flatvölsuðum vörum úr áli, m.a. álþynnur fyrir dósir undir 

matvöru. 

– Crown European Tinplate: fæst við hönnun, framleiðslu og sölu á pökkunarvörum fyrir neytendavörur, m.a. 

eftirfarandi: úðabrúsa og botna og lok, dósir undir matvöru og botna og lok, festingar úr málmi, og kynningar-

umbúðir. 

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 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 292, 

22.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10284 – KPS/Crown European Tinplate 

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/48/04 

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

(mál M.10296 – EPCG/ECMI/Eroski S. Coop/Supratuc2020) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP Corporate Group, a.s. („EPCG“, Tékklandi); lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu Daniel Křetínský 

– E-Commerce og Media Investments, a.s. („ECMI“, Tékklandi); lúta yfirráðum sér í lagi af hálfu Patrik Tkáč 

– Supratuc2020, S.L. (Spáni); lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Eroski, S. Coop („Eroski“, Spáni) 

EPCG, ECMI og Eroski ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Supratuc2020, S.L. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPCG: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem einkum er með starfsemi á sviði orku, innviða og fjölmiðla. Endanlegur 

eigandi EPCG er einn af helstu fjárfestum í matvæladreifingargeiranum í Evrópu, ásamt fleirum. 

– ECMI: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem einkum er með starfsemi á sviði fjölmiðla og netviðskipta. 

– Eroski: samvinnufélag neytenda sem annast dreifingu, en einnig neytendasamtök og samstarfsverkefni sem fæst við 

smásölu á daglegum neytendavörum. 

– Supratuc2020, S.L.: spænskt eignarhaldsfélag sem fer með 100% hlut í tveimur félögum sem fást við smásölu á 

daglegum neytendavörum á Spáni: Caprabo og Cecosa. 

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 291, 

21.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10296 – EPCG/ECMI/Eroski S. Coop/Supratuc2020 

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/48/05 

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

(mál M.10326 – Allianz Holding/Santander/Aviva Companies/ 

Santander Aviva Companies) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Allianz Holding eins GmbH („Allianz“, Austurríki); tilheyrir Allianz Group sem lýtur yfirráðum Allianz SE 

(Þýskalandi)  

– Santander Bank Polska S.A. („Santander“, Póllandi), sem tilheyrir Santander Group sem lýtur yfirráðum Banco 

Santander, S.A. (Spáni) 

– Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. („Aviva Life“, Póllandi), Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń 

Ogólnych S.A. („Aviva GI“, Póllandi), og Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

(„Aviva Investors“, Póllandi) (einu nafni „the Aviva Companies“); lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu 

Aviva International Holdings Ltd. („Aviva“, Bretlandi) 

– Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. („Santander Aviva Life“, Póllandi) og Santander Aviva 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („Santander Aviva GI“, Póllandi) (einu nafni „Santander Aviva Companies“); sem 

stendur undir yfirráðum Aviva og Santander 

Allianz nær yfirráðum, í skilningi 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aviva Companies í heild, og Allianz og 

Santander ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Santander Aviva Companies. Viðskiptin eru háð innbyrðis og eru einn samruni sem felst í því að yfirráðum er náð í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz: eignarhaldsfélag stofnað samkvæmt austurrískum lögum. Allianz er hluti af Allianz Group, sem annast 

fjármálaþjónustu, einkum á sviði líftrygginga og skaðatrygginga og eignastýringarþjónustu í yfir 70 löndum, einkum í 

Evrópu. 

– Santander: alhliða bankaþjónusta í Póllandi við einkaaðila, lítil og meðalstór fyrirtæki og stórfyrirtæki. Santander er 

hluti af Santander Group, sem er alþjóðleg samstæða banka og fjármálafyrirtækja. 

– Aviva Companies: bjóða líftryggingar og skaðatryggingar, eignastýringu og lífeyri í Póllandi, auk líftrygginga og 

lífeyris í Litháen. 

– Santander Aviva Companies: annast líftryggingar og skaðatryggingar í Póllandi. 

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 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 291, 

21.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10326 – Allianz Holding/Santander/Aviva Companies/Santander Aviva Companies 

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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22.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10359 – Carsales Holdings/Goldman Sachs/Eurazeo/Open Road) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Carsales Holdings US, LLC (BNA); lýtur yfirráðum carsales.com Limited („Carsales“, Ástralíu) 

– Goldman Sachs Group („Goldman Sachs“, BNA) 

– Eurazeo SE („Eurazeo“, Frakklandi) 

– Open Road Parent, LLC („Open Road“, BNA) 

Carsales, Goldman Sachs og Eurazeo ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Open Road. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carsales: fyrirtæki sem annast sölu á netinu á bifreiðum, bifhjólum og siglingatengdum vörum og er staðsett í Ástralíu 

og stundar viðskipti vítt og breitt á Asíu-Kyrrahafssvæðinu. 

– Goldman Sachs: fjárfestingabankastarfsemi um allan heim, sem og stýring verðbréfaviðskipta og fjárfestinga í þágu 

fyrirtækja, fjármálastofnana, stjórnvalda og eignamikilla einstaklinga. 

– Eurazeo: fjárfestingasamstæða sem starfar um allan heim með fjölbreytt eignasafn og leggur áherslu á þrjá flokka 

eigna: framtaksfjárfestingar, einkaskuldir og fasteignir. 

– Open Road, í gegnum dótturfyrirtækið Trader Interactive, LLC (BNA): markaður á netinu og tengdar stafrænar 

markaðssetningarlausnir í Bandaríkjunum vegna sölu á ökutækjum og búnaði. 

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 292, 

22.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10359 – Carsales Holdings/Goldman Sachs/Eurazeo/Open Road 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 48/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.7.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10362 – KKR/CD&R/Cloudera) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. júlí 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. Inc. („KKR“, BNA) 

– Clayton, Dubilier & Rice, Fund XI, L.P. („CD&R“, BNA) 

– Cloudera, Inc. („Cloudera“, BNA) 

KKR og CD&R öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cloudera í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki sem starfar um allan heim og annast eignastýringu sérhæfðra eigna og fjármagnsmarkaða- 

og tryggingalausnir. 

– CD&R: framtaksfjárfestingafyrirtæki sem hefur frumkvæði að, skipuleggur og kemur fram sem aðalfjárfestir í 

kaupum stjórnenda á fyrirtækjum, einnig skipulagðar minnihlutafjárfestingum og aðrar stefnumarkandi fjárfestingar. 

– Cloudera: annast fjölnota gagnaumsjónar- og greiningarkerfi, sem m.a. varðar flæðisstýringar, streymisstýringar, 

gagnahögun, gagnageymslu, streymisgreiningar, rekstrargagnagrunna og vélrænt nám. 

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 293, 

23.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10362 – KKR/CD&R/Cloudera 

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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22.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10388 – Gamut/BCI/PS Parent) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Gamut Capital Management L.P. (Bandaríkjunum) 

–  British Columbia Investment Management Corporation (Kanada)  

– PS Parent, LLC (Bandaríkjunum) 

Gamut Capital Management L.P. og British Columbia Investment Management Corporation öðlast sameiginleg yfirráð, í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PS Parent, LLC í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Gamut Capital Management L.P.: framtakssjóður sem býður fjárfestingaráðgjöf.  

– British Columbia Investment Management Corporation: umboðsaðili stjórnvalda í Bresku Kólumbíu sem fjárfestir í 

mismunandi eignaflokkum fyrir hönd viðskiptavina í opinbera geiranum.  

– PS Parent, LLC: flutningur á farmi á flötum eftirvögnum, farmmiðlun og samþættur flutningsmáti, vöruferlisstjórnun 

og vörugeymsluþjónusta utan Evrópska efnahagssvæðisins. 

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 290, 

20.7.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10388 – Gamut/BCI/PS Parent  

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. 48/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.7.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10250 – Accor/Keys/Hotel Portfolio) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júlí 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 

32021M10250. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10252 – Transgourmet Group/General Markets Food Iberica) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 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 

32021M10252. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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22.7.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 48/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10302 – Standard Industries/Grace) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 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 

32021M10302. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. júlí 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 

32021M10303. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 48/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 22.7.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32021M10316. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10333 – B&C KB/Atlas Flexibles) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. júlí 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 

32021M10333. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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