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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10261 – USTC/CM Biomass Partners) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. ágúst tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– United Shipping & Trading Company („USTC”, Danmörku) 

– CM Holding („CM”, Danmörku) 

– CM Biomass Partners (Danmörku) 

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

CM Biomass Partners í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– USTC: fæst við áhættustýringu á heimsvísu, sem og lestun og útstöðvar, farmmiðlun, geyma, olíugeyma og 

íðefnageyma, sem og upplýsingatækni. 

– CM: starfsemi á sviði miðlunar, flutninga, vöruferlisstjórnunar, útstöðva og umsjónar. CM er stærsti hluthafi CM 

Biomass Partners. 

– CM Biomass Partners: afhending á viðarkurli og öðrum lífmassavörum, einkum til evrópskra veitna og 

dreifingaraðila. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 330, 

17.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10261 – USTC/CM Biomass Partners 

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/53/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10287 – Proximus/Besix/SL/i.Leco) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Proximus NV („Proximus“, Belgíu) 

– N.V. Besix S.A. („Besix“, Belgíu), sem tilheyrir Besix Group (Belgíu) 

– Stefan Lodeweyckx („SL“, Belgíu) 

– i.Leco NV („JV“ eða „i.Leco“, Belgíu) 

Proximus, Besix og SL öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir i.Leco. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og hlutafjáraukningu síðar. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Proximus: starfrækir fastlínu- og farsímafjarskiptaþjónustu í þágu einstaklings- og fyrirtækjanotenda í Belgíu. 

– Besix: byggingarþjónusta, m.a. byggingarframkvæmdir, framkvæmdir á hafi úti, grunnvirki, umhverfisframkvæmdir, 

íþrótta- og tómstundaaðstaða, sem og iðnaðarmannvirki.  

– SL: einstaklingur og núverandi framkvæmdastjóri i.LECO. 

– i.Leco: þróun og afhending á hugbúnaði og bygging orkustýringarlausna fyrir starfsemi sem snertir lausnir fyrir 

snjallbyggingar.  

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 332, 

18.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10287 – Proximus/Besix/SL/i.Leco 

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/53/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10336 – PORR/Doka/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PORR AG („PORR“, Austurríki); lýtur sameiginlegum yfirráðum IGO Industries Group (Austurríki) og Strauss 

Group (Austurríki) 

– Doka GmbH („Doka“, Austurríki), sem er hluti af Umdasch Group AG (Austurríki) 

– Sameiginlegt félag („JV“, Austurríki) 

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

hinu sameiginlega félagi (JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PORR: annast byggingarþjónustu, einkum húsabyggingar, verkfræðistarfsemi, mannvirkjagerð, þróun verkefna, 

lagningu vega og orku/umhverfishögun. 

– Doka: framleiðsla á steypumótum og vinnupöllum, t.d. burðarvirkjum fyrir mannvirki, brýr, göng, háar byggingar og 

grunnvirkjaverkefni. 

– JV: nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki sem mun annast vöruferlisstjórnun í tengslum við byggingarframkvæmdir með 

það fyrir augum að gera pöntunarferli, afhendingu og reikningagerð í byggingarstarfsemi stafræna og skilvirka. 

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.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 334, 

20.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10336 – PORR/Doka/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/53/03 

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

(mál M.10377 – RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– RAG Stiftung („RAGS“, Þýskalandi) 

– Open Grid Europe GmbH („OGE“, Þýskalandi); lýtur yfirráðum Vier Gas Holdings S.à.r.l. (Lúxemborg)  

–  H2UB AG GmbH („H2UB“, Þýskalandi) 

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

H2UB. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– RAGS: starfsemi um allan heim við fjármögnun á varanlegum skuldbindingum vegna steinkolaiðnaðar í Þýskalandi 

og stjórnun óbeinna og beinna hagsmuna í rekstrareiningum sem tengjast þessu markmiði, m.a. hlutafjáreign í 

sérnotaíðefnafyrirtækinu Evonik Industries AG og húsnæðisveitandanum Vivawest GmbH. 

– OGE: einkum starfsemi í Þýskalandi, m.a. rekstur á náttúrugasleiðslukerfi í Þýskalandi, til viðbótar við ráðgjafar-

þjónustu í tengslum við umskipti yfir í vetni í gegnum dótturfélag sem lýtur sameiginlegum yfirráðum, evety GmbH.  

– H2UB: mun einkum fást við ráðgjafarþjónustu í Þýskalandi við sprotafyrirtæki í vetnisiðnaði og skipulagningu og 

stjórn vetnistengdra viðskiptaviðburða.  

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.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 334, 

20.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10377 – RAG-Stiftung/Open Grid Europe/H2UB 

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/53/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10380 – Hg/TA/Insightsoftware) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. júlí tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Samlagshlutafélögin sem mynda Hg Saturn 2, ásamt mögulegum sameiginlegum fjárfestingarfélögum, sem hvert um 

sig lýtur stjórn Hg Pooled Management Limited, sem er dótturfyrirtæki HgCapital LLP („Hg“, Bretlandi) 

–  TA Associates Management LP („TA“, BNA) 

– GS Topco, LP og dótturfyrirtæki („Insightsoftware“, BNA) 

Hg og TA öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Insightsoftware í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hg: fjárfestir sem sérhæfir sig í fjárfestingum í óskráðum hlutabréfum og stýrir sjóðum sem einkum fjárfesta í 

Evrópu. Hg stýrir fjárfestingum í gegnum dótturfyrirtæki sín og býður ráðgjafarþjónustu og aðra þjónustu í þágu 

ýmissa fyrirtækja s.s. einkalífeyrissjóða og opinberra lífeyrissjóða, tryggingafélaga, styrktarsjóða og stofnana. 

– TA: framtakssjóður sem leggur áherslu á tilteknar greinar innan tæknigeirans, heilbrigðisþjónustu, fjármálaþjónustu, 

neytendaþjónustu og viðskiptaþjónustu í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. 

– Insightsoftware: annast viðskiptahugbúnað og býður m.a. upp á úrval skýrslugjafartóla sem eiga að mæta þörfum 

starfsemi skrifstofu fjármálastjóra. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 333, 

19.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10380 – Hg/TA/Insightsoftware 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10381 – One Rock Capital/The Eastman Tire Additives business of  

Eastman Chemical Company) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. ágúst tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– One Rock Capital Partners, LLC („ORC“, BNA) 

– Eastman Tire Additives business („ETA“, Sviss) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ORC: framtaksfjárfestingar í ýmsum greinum með áherslu á ráðandi hlut í meðalstórum fyrirtækjum í Norður-

Ameríku. 

– ETA: þróun, framleiðsla og sala á íblöndunarefnum fyrir hjólbarða sem notuð eru í hjólbarðaframleiðslu. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 333, 

19.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10381 – One Rock Capital/The Eastman Tire Additives business of Eastman Chemical Company 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10393 – Brookfield/Modulaire) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. ágúst tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BCP V Modular Services Holdings IV Limited („Modular Holdings“, Bretlandi); lýtur óbeint yfirráðum Brookfield 

Asset Management Inc. („Brookfield“, Kanada) 

– Modulaire Investments 2 S.A. R.L.H („Modulaire“, Lúxemborg) 

Modular Holdings öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Modulaire í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Modular Holdings: fjárfestingaeining sett á laggirnar í þeim tilgangi að kaupa Modulaire; að því er varðar Brookfield: 

eignastýring um allan heim með áherslu á fasteignir, grunnvirki, endurnýjanlega orku og óskráðar eignir. 

– Modulaire: grunnvirkjaþjónusta og sala á einingahúsum undir vörumerkjunum Algeco í Evrópu og Skandinavíu, auk 

Elliott, Advanté og Carter í Bretlandi, BUKO Huisvesting, BUKO Bouw & Winkels og BUKO Bouwsystemen í 

Niðurlöndum, Ausco í Ástralíu, Portacom á Nýja Sjálandi og Algeco Chengdong í Kína. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 333, 

19.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10393 – Brookfield/Modulaire 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10394 – Platinum Equity Group/Solenis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. ágúst tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Platinum Equity Group (BNA) 

– Solenis UK International Limited („Solenis“, Bretlandi); lýtur yfirráðum Clayton Dubilier & Rice (Bandaríkjunum) 

og BASF SE (Þýskalandi) í sameiningu. 

Platinum Equity Group öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Solenis í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Platinum Equity Group: framtakssjóður sem sérhæfir sig í samruna, kaupum og rekstri fyrirtækja í sem sinna 

fjölbreyttri starfsemi. Eitt fyrirtækja í verðbréfasafni þess er Sigura Water sem fæst við vatnsmeðhöndlunarlausnir og 

þjónustu fyrir sundlaugar við íbúðarhúsnæði og almenningssundlaugar og heilsulindir, sem og í iðnaðarstarfsemi. 

– Solenis: fyrirtæki á sviði sérnotaíðefna sem annast ferli og lausnir á sviði vatnsmeðhöndlunar. Í eignasafni 

fyrirtækisins er að finna kerfi fyrir ferla, efnafræði vatnsmeðhöndlunar, virk viðbótarefni og eftirlits- og stýrikerfi. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 332, 

18.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10394 – Platinum Equity Group/Solenis 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10403 – SHV/ACTA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SHV Holding N.V. („SHV“, Niðurlöndum) 

– ACTA Holding B.V. („ACTA“, Niðurlöndum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SHV: fjárfestingarfélag sem starfar um allan heim og fæst við breitt svið atvinnugreina. 

– ACTA: móðurfyrirtæki Kiwa NV, sem er alþjóðlegt gæðavottunarfyrirtæki sem sérhæfir sig í prófun, skoðun og 

vottunarþjónustu. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 330, 

17.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10403 – SHV/ACTA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10406 – CD&R/MCC Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Clayton, Dubilier & Rice („CD&R“, BNA)  

– LABL Holding Corporation (BNA), móðurfyrirtæki LABL, Inc. samstæðunnar sem samanstendur af W/S Packaging 

Group, Inc. og dótturfyrirtækjum ásamt Multi-Colour Corporation og dótturfyrirtækjum (einu nafni „MCC“, BNA) 

CD&R öðlast yfirráð óbeint, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir MCC. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CD&R: fyrirtæki á sviði framtaksfjárfestinga sem hefur frumkvæði að, skipuleggur og kemur fram sem aðalfjárfestir í 

kaupum stjórnenda á fyrirtækjum, einnig hvað varðar markvissar minnihlutafjárfestingar og aðrar stefnumarkandi 

fjárfestingar. 

– MCC: framleiðsla og afhending á merkimiðum í þágu fyrirtækja í mismunandi greinum, m.a. á sviði heimilis og 

persónulegrar umhirðu, matar og drykkjar, heilbrigðisþjónustu, til sérnota, fyrir neysluvörur með langa endingu og 

léttvín og brennt vín. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 328, 

16.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10406 – CD&R/MCC Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EES/53/10 

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


19.8.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 53/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10407 – AIP/Alvance Dunkerque Target Business) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. júlí tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– American Industrial Partners Capital Fund VII, LP (BNA), sem er fjárfestingarsjóður undir stjórn American Industrial 

Partners (einu nafni „AIP“) 

– Alvance Aluminium Dunkerque („Dunkerque Aluminium“, Frakklandi); sem stendur í eigu Liberty France Industries 

1 SA, sem aftur er endanlega í eigu Alvance Aluminium Group og Hr. Gupta. 

AIP hyggst ná yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Alvance Dunkerque Target 

Business í heild. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 16. júlí 2021 en tilkynningin síðan dregin til baka 19. júlí 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AIP: framtakssjóður sem leggur áherslu á kaup og endurbætur á fyrirtækjum í iðnaðarstarfsemi. 

– Dunkerque Aluminium: framleiðir hráál og starfrækir álver í Loon-Plage í grennd við Dunkerque (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. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 333, 

19.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10407 – AIP/Alvance Dunkerque Target Business 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10410 – SEGRO/PSPIB/Target Asset in Hamburg) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi) 

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

– Target Asset (Þýskalandi) 

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

viðskiptanna, Target Asset, í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við 

stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB. 

– PSPIB: stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu fjárfestingasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum 

verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og 

einkaskuldum. 

– Target Asset: húsnæði fyrir vörustjórnun með samtals 26.408 fermetra pláss til leigu í Hamborg, 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.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 330, 

17.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10410 – SEGRO/PSPIB/Target Asset in Hamburg  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10423 – AEA Investors/Polygon Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AEA Investors LP („AEA“, BNA) 

– Polygon Holding AB („Polygon“, Svíþjóð) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AEA: framtakssjóður sem fjárfestir í ýmsum atvinnugreinum, einkum verðmætaskapandi iðnaðarvörum, sérnotaíð-

efnum, neytendavörum/smásölu og þjónustu. 

– Polygon: annast þjónustu í tengslum við endurnýjun vegna skemmda á eignum og lausnir sem tengjast loftslags-

málum. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 332, 

18.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10423 – AEA Investors/Polygon Holding 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10295 – Orange Polska/APG/FiberCo JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. ágúst 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 

32021M10295. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10322 – TPG/Francisco Partners/Boomi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32021M10322. 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.10337 – BC Partners/Vista Equity Partners/EAB Global) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. ágúst 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 

32021M10337. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10346 – ICG/Circet) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32021M10346. 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.10359 – Carsales Holdings/Goldman Sachs/Eurazeo/Open Road) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. ágúst 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 

32021M10359. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10388 – Gamut/BCI/PS Parent) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. ágúst 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 

32021M10388. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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