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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 21. maí 2021 

Málsnúmer 86850 

Ákvörðun nr. 057/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill  Endurnýjun og breytingar á styrkjakerfi í þágu 

fyrirtækja sem hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi 

vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um tímabundið styrkjakerfi í þágu fyrirtækja sem 

hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi frá ágúst 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bæta tap og takmarka með því tjón af völdum  

COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting Áætluð 4 milljarðar NOK 

Aðstoðarhlutfall 70-90% 

Gildistími Til 31. október 2021 

Atvinnugreinar Allar greinar nema fyrirtæki sem fást við olíuvinnslu, 

fyrirtæki sem fást við vinnslu, flutning, dreifingu og 

viðskipti með raforku, fjármálastofnanir og félög sem 

hafa fjárfestingar að aðaltilgangi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Brønnøysund Register Centre 

Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

Norge 

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

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

2021/EES/56/01 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 26. maí 2021 

Málsnúmer 86853 

Ákvörðun nr. 070/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill  COVID-19 endurtryggingakerfi vegna pakka-

ferðatrygginga 

Lagastoð Ákvörðun þingsins sem heimilar helstu skilyrði 

ráðstöfunarinnar 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að veita skipuleggjendum pakkaferða aðgang að 

(viðráðanlegum) pakkaferðatryggingum 

Aðstoðarform Ábyrgðir  

Fjárhagsáætlun 525 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall Áætlunin mætir 50% af tapi sem vátryggjendur geta 

orðið fyrir vegna trygginga skipuleggjenda pakkaferða. 

Gildistími 26.5.21 – 31.12.21 

Atvinnugreinar Pakkaferðastarfsemi (möguleg óbein aðstoð við banka 

og tryggingafélög sem selja pakkaferðatryggingar) 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Garantiinstituttet for eksportkreditt - GIEK 

Postboks 1763 Vika 

N-0122 Oslo 

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

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

2021/EES/56/02 

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

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 26. maí 2021 

Málsnúmer 86855 

Ákvörðun nr. 071/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 tryggingakerfi vegna menningarviðburða 

sem hefur verið aflýst eða hafa verið minnkaðir að 

umfangi 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið tryggingakerfi vegna 

menningarviðburða sem var aflýst, lokað eða voru 

minnkaðir að umfangi á tímabilinu 1. janúar til  

30. júní 2021 vegna COVID-19 faraldursins 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að mæta lausafjárskorti sem skipuleggjendur menn-

ingarviðburða og undirverktakar hafa orðið fyrir í 

kjölfar COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 141 milljón NOK 

Aðstoðarhlutfall Styrkur í þágu styrkhæfra skipuleggjenda sem nemur 

allt að 95% af óviðráðanlegum kostnaði í tengslum við 

styrkhæfa menningarviðburði sem var aflýst, lokað eða 

voru minnkaðir á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2021.  

Styrkur í þágu styrkhæfra undirverktaka sem nemur allt 

að 50% af tekjutapi og viðbótarkostnaði í tengslum við 

styrkhæfa viðburði sem var aflýst, lokað eða voru 

minnkaðir á tímabilinu 1. janúar til 30. júní 2021. 

Gildistími 26. maí – 31. desember 2021 

Atvinnugreinar Menningarstarfsemi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Arts Council Norway  

P.O. Box 4808 Nydalen 

0422 Oslo 

Norge 

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

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

2021/EES/56/03 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10244 – Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vodafone Group Limited („Vodafone Group“, Bretlandi) 

– Safaricom Plc („Safaricom“, Kenía) 

– Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan) 

– Global Partnership for Ethiopia B.V. (ásamt dótturfélögum „Ethiopia JV“, Eþíópíu) 

Vodafone Group, Safaricom og Sumitomo öðlast sameiginleg yfirráð yfir Ethiopia JV, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, en um er að ræða nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki með fulla starfsemi. Samruninn 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja og Ethiopia JV er sem hér segir: 

– Vodafone Group: fjarskiptafyrirtæki með starfsemi í Evrópu og Afríku. Vodafone samstæðan starfrækir fastlínu- og 

farsímanet í 21 landi og á samstarf við farsímanet í 48 löndum til viðbótar. 

– Safaricom: fjarskiptafyrirtæki í Kenía. 

– Sumitomo: verslunar- og fjárfestingarfélag sem starfar um allan heim og er með starfsemi í margvíslegum atvinnu-

greinum í samtals 66 löndum og svæðum. 

– Ethiopia JV: nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki sem hefur þann tilgang að starfa samkvæmt fjarskiptaleyfi og veita 

fjarskiptaþjónustu í Eþíópíu. 

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 348, 

30.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10244 – Vodafone Group/Safaricom/Sumitomo/Ethiopia 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/56/04 

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

(mál M.10358 – Advent International/Eurazeo/Planet Group) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Advent International Corporation („Advent“, BNA) 

– Eurazeo SE („Eurazeo“, Frakklandi) 

– Planet Payment Group („Planet“, Írlandi); lýtur yfirráðum Eurazeo 

Advent og Eurazeo öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Planet. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent International: annast fjárfestingar í hlutabréfum í óskráðum fyrirtækjum í ýmsum greinum og er með 

eignarhald á ýmsum vettvangi, m.a. iðnaði, smásölu, fjölmiðlun, fjarskiptum, upplýsingatækni, netinu, heilbrigðis-

þjónustu og lyfjum. 

– Eurazeo: skráð fjárfestingarfélag með þrenns konar starfsemi: óskráð hlutafélög, einkaskuldir, og rauneignir. 

– Planet: annast samþætta stafræna greiðsluþjónustu m.a. hirðingu, vinnslu, stafræn veski, endurgreiðslu á VSK og 

myntbreytingarþjónustu við viðskiptamenn í smásölu, gistiþjónustu, matar- og drykkjarvörum, bílastæðaþjónustu og 

fjármálaþjónustu. 

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 348, 

30.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10358 – Advent International/Eurazeo/Planet Payment 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“). 

2021/EES/56/05 

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

(mál M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Advent International Corporation („Advent“, BNA)  

– Eurazeo SE („Eurazeo“, Frakklandi) 

– Hoist Group Holding Intressenter AB („Hoist“, Svíþjóð) 

Advent og Eurazeo ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Hoist í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Advent: fjárfestir í óskráðum hlutabréfum með áherslu á: i) kaup á eignarhlutum (bæði ráðandi og minnihlutaeignum) 

í félögum þar sem talið að hlutafjárinnspýting geti bætt vaxtarmöguleika fyrirtækisins og ii) stýringu fjárfestingar-

sjóða. Með framtaksfjárfestingum sínum eignast Advent hluti í fyrirtækjum í mismunandi atvinnugreinum, m.a. 

iðnaðarstarfsemi, smásölu, fjölmiðlun, fjarskiptum, netinu, heilbrigðisþjónustu og lyfjum. 

– Eurazeo: skráð fjárfestingarfélag með eignir í mismunandi eignaflokkum sem metnar eru á nokkra milljarða evra. 

Tilgangur þess er að greina, hraða og auka möguleika á umbreytingu fyrirtækja af öllum stærðum sem það fjárfestir í. 

Um er að ræða þrjú meginsvið: hluti í óskráðum félögum, einkalánsfé og rauneignir. 

– Hoist: samstarfsaðili hótela og opinberrar starfsemi í tengslum við gestamóttöku og annast lausnir fyrir háhraða-

nettengingu, ráðstefnuþjónustu, eignastjórnunarkerfi og hugbúnað fyrir bakvinnslu, auk annarra hlunninda snúa að 

gestum. 

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 351, 

1.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10368 – Advent/Eurazeo/Hoist 

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/56/06 

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

(mál M.10386 – BC Partners/Valtech) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BC Partners LLP („BC Partners“, Bretlandi) 

– Valtech SE („Valtech“, Lúxemborg) 

BC Partners nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Valtech í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BC Partners: alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki sem veitir fjárfestum ráðgjafarþjónustu. 

– Valtech: skrifstofa með starfsemi um allan heim sem annast stefnuráðgjöf, hönnun, tækniþjónustu og bestun á 

stafrænum vettvangi í þágu viðskipta og markaðssetningar eftir mismunandi leiðum. 

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 352, 

2.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10386 – BC Partners/Valtech 

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. 56/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10405 – Alba/Swire/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. ágúst 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ALBA Asia Plastics Recycling Ltd. „ALBA“, Hong Kong); lýtur sameiginlegum yfirráðum af hálfu Dr. Axel 

Schweizer og Dr. Eric Schweizer (Þýskalandi) 

– John Swire & Sons Ltd. („Swire“, Bretlandi) 

– ALBA Swire Plastics Recycling Ltd. („JV“, Hong Kong) 

ALBA og Swire 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: 

– ALBA: starfsemi á ýmsum sviðum endurvinnslu, s.s. með notað gler, tréúrgang, rafrænan úrgang, lífrænan úrgang, 

pappírsúrgang, plast, málma og leifar. 

– Swire: samstæða með starfsemi í ýmsum greinum, m.a. er um að ræða drykkjarvörur og fæðukeðju, loftferðir, 

siglingaþjónustu, verslun, iðnaðarstarfsemi og eignir. 

– JV: mun fást við útvegun, söfnun, endurheimt og endurvinnslu á PET-plastúrgangi og úrgangi úr þéttu pólýetýleni í 

Asíu.  

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 348, 

30.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10405 – Alba/Swire/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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2.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10414 – Apollo Management/AS Graanul) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Apollo Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum) 

– AS Graanul Invest („Graanul“, Eistlandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo Managment: allsherjar eignastýring og verðbréfasafnsfjárfestingar, m.a. í menntun, tryggingum, fjármála-

þjónustu og lýsingar- og afþreyingarstarfsemi. 

– Graanul: starfrækir lífmassa- og lífeldsneytisframleiðsluaðstöðu, varmaorku- og orkuver og líforkuver í Eistlandi, 

Lettlandi, Litháen og Bandaríkjunum. 

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 348, 

30.8.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10414 – Apollo Management/AS Graanul 

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. 56/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10440 – SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 24. 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) 

– Varia Class Logistics SL („Target Asset“, Spáni) 

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

viðskiptanna (Target Asset), í heild. 

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: eignarhald á iðnaðarsvæði í Martorelles, Barcelona. 

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 351, 

1.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10440 – SEGRO/PSPIB/Varia Class Logistics 

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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2.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 56/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10271 – LIXIL/Schüco/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32021M10271. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10366 – DOCOMO/Komatsu/Landlog) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32021M10366. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 56/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.9.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10383 – Blackstone/Vista/Ellucian) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32021M10383. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10425 – BCP Dornoch Parent/DexKo) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32021M10425. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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