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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 11. júní 2021 

Málsnúmer 86852 

Ákvörðun nr. 120/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill Breytingar á framleiðslustyrkjakerfi fyrir frétta- og 

fréttatengda miðla 2022 

Lagastoð Reglugerð nr. 332 frá 25. mars 2014 um framleiðslu-

styrki fyrir frétta og fréttatengda miðla 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Fjölbreytni og fjölræði fjölmiðla 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun 382 milljónir NOK 

Gildistími 31.12.2022 

Atvinnugreinar Fjölmiðlar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Norwegian Media Authority Nygata 4  

Fredrikstad  

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/59/01 

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 10. júní 2021 

Málsnúmer 86932 

Ákvörðun nr. 121/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Breyting á COVID-19 aðstoðarkerfi vegna birgðataps 

Lagastoð Reglugerð til fyllingar og framkvæmdar á lögum um 

tímabundið aðstoðarkerfi í þágu fyrirtækja sem hafa 

orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi frá ágúst 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að bæta veitingahúsum, kaffihúsum, börum og hótelum 

sem bjóða öðrum viðskiptavinum en hótelgestum upp á 

veitingar, sem og blómasmásölum, upp birgðatap 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 30 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Gildistími 10. júní 2021 – 31. desember 2021. 

Atvinnugreinar Veitingaþjónusta og smásala á blómum. 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Brønnøysundregistrene  

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

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/59/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna ber  

við endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti í EFTA-ríkjunum;  

vextirnir gilda frá 1. júlí 2021 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta leiðbeinandi  

reglna Eftirlitsstofnunar EFTA og 10. gr. ákvörðunar ESA nr. 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 

eftirlitsstofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er 

viðeigandi álagi bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð.  

Grunnvextirnar eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.7.2021 –  1,50 – 0,61 0,33 

 

  

(1) Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjórnartíðindi nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2021/EES/59/03 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9987 – NVIDIA/Arm) 

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

(EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– NVIDIA Corporation („NVIDIA“, Bandaríkjunum) 

– Arm Limited („Arm“, Bretlandi), tilheyrir SoftBank Group Corp. (Japan) 

NVIDIA nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ARM. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NVIDIA: hönnun og dreifing verkvanga fyrir hraðaða tölvuvinnslu fyrir leiki, gagnagrunna, sjóngervingu fyrir 

sérfræðinga og til nota í ökutækjum. Með yfirtöku sinni á Mellanox, sem lauk í apríl 2020, veitir NVIDIA einnig 

vörur og lausnir fyrir samtengingu netkerfa. 

– Arm: þróun og leyfisveiting hugverkaréttinda (IP) fyrir birgja hálfleiðara, vegna endanlegrar notkunar í fartækjum, 

gagnagrunnum, ökutækjakerfum, einkatölvum og hlutanetinu, m.a.  

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 370, 

15.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9987 – NVIDIA/Arm 

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/59/04 

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

(mál M.10108 – S&P Global/IHS Markit) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– S&P Global, Inc. („S&P“, Bandaríkjunum) 

– IHS Markit („IHSM“, Bretlandi) 

S&P nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IHSM í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– S&P, bandarískt fyrirtæki með höfuðstöðvar í New York, selur fjármögnunar- og hrávörumörkuðum um heim allan 

lánshæfismat, verðmat/-viðmið, fjármálavísitölur, greiningar og gögn.  

– IHSM, fyrirtæki á Bermúdaeyjum með höfuðstöðvar í London, alþjóðlegur söluaðili upplýsinga (m.a. fjármála-

vísitala, annarra gagna sem tengjast fjármálum og flutningum og hrávöruverðmats/-viðmiða), greininga og lausna til 

viðskiptavina hjá fyrirtækjum, fjármálageiranum og hinu opinbera um heim allan.  

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 367, 

13.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10108 – S&P Global/IHS Markit 

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/59/05 

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

(mál M.10374 – Bain Capital/Hitachi Metals) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Hitachi Metals, Ltd. („Hitachi Metals“, Japan) 

Bain Capital nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hitachi Metals. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum í fyrirtækjum í fjölmörgum geirum og um allan 

heim, m.a. á sviði smásölu og veitinga, fjármála- og viðskiptaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, iðnaðar, orku, tækni, 

fjölmiðlun og fjarskipta. 

– Hitachi Metals: býður vörur og efnivið úr málmi, íhluti fyrir rafeinda- og upplýsingatækni og virka íhluti um allan 

heim. 

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

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

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

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (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 372, 

16.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10374 – Bain Capital/Hitachi Metals 

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/59/06 

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

(mál M.10413 – Apollo Management/Reno De Medici) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. september 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) 

– Reno De Medici S.p.A. („Reno De Medici“, Ítalíu) 

Apollo nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Reno De Medici í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apollo: eignasafnsfjárfestingar 

– Reno De Medici: framleiðsla, vinnsla og dreifing endurunninna sérvara úr pappa 

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 367, 

13.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10413 – Apollo Management/Reno De Medici 

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. 59/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10421 – Primonial/Société Générale/OPG Window) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Primonial Real Estate Investment Management („Primonial REIM“, Frakklandi), sem lýtur yfirráðum Bridgepoint 

Group („Bridgegroup“, Bretlandi) og Latour Group („Latour“, Frakklandi) 

– Sogécap (Frakklandi), sem lýtur yfirráðum Société Générale group („Société Générale“, Frakklandi) 

– OPG Window (Frakklandi) 

Primonial REIM og Sogécap ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar, 1. mgr., 3. gr. samrunareglugerðarinnar 

yfir andlagi viðskiptanna.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Primonial REIM: fjárfestingar í fasteignum, m.a. rannsóknir, þróun og dreifing sérstakra fjárfestingalausna, eignir og 

fjárfestingaþjónusta í fasteignum 

– Sogecap: líftryggingar og tryggingavara fyrir viðskipta- og einkabankaþjónustunet Société Générale 

– OGP Window: fasteign, nefnd „Window-byggingin“, sem stendur við 19 Parvis de La Défense, Puteaux, Frakklandi 

(92) 

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 370, 

15.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10421 – Primonial/Société Générale/OPG Window  

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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16.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 59/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10424 – Forestal Arauco/OTPPB/Agricola Neufun JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Forestal Arauco S.A. (Chile), lýtur endanlegum yfirráðum Inversiones Angelini y Compañía Limitada (Angelini 

samstæðan) 

– Ontario Teachers’ Pension Plan Board, (Kanada) 

– Agricola Neufun Spa (Chile) 

Forestal Arauco S.A. og Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPPB) ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Agricola Neufun SpA. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Forestal Arauco: skógrækt (ræktun, endurræktun, grisjun, umhirða, rekstur, nýting og iðnvæðing ræktaðra og 

upprunalegra skóga), starfsemi á sviði landbúnaðar og búfjár, sala og útflutningur afurða og aukaafurða starfsemi við 

skógrækt, iðnað, landbúnað og búfé. 

– OTPPB: umsýsla lífeyrisbóta og fjárfesting eigna lífeyrissjóða fyrir hönd starfandi kennara og kennara sem eru 

komnir á eftirlaun í Ontario-sýslu í Kanada. 

– Agricola Neufun Spa: sameiginlegt félag sem á að stofna og mun þróa ræktunarstarfsemi, m.a. ræktun heslihnetutrjáa, 

plöntun, umhirðu, uppskeru, starfsemi og viðhald þeirra og/eða annarra trjáplantna, eins og valhnetutrjáa í Chile. 

Sameiginlega félagið mun síðan markaðssetja aldin þeirra heslihnetu- og valhnetutrjáa. 

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 372, 

16.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10424 – Forestal Arauco/OTPPB/Agricola Neufun 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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10426 – Lone Star/Green-City Immobilier) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– LSREF6 Balto Holdings S.à r.l. („Lone Star“, Bermúdaeyjum), undir yfirráðum Lone Star Funds 

– Green-City Immobilier (Frakklandi) 

Lone Star nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Green-City Immobilier í 

heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lone Star: dótturfélag sem er alfarið í eigu dótturfélaga Lone Star Funds, framtakssjóðs sem fjárfestir um heim allan í 

fasteignum, hlutafé, lánum og öðrum fjármunaeignum.  

– Green-City Immobilier: sjálfstætt fyrirtæki í fasteignaþróun í stærri borgum Frakklands með áherslu á nýtt húsnæði, 

svo sem sambýli, ódýrara leiguhúsnæði, hús og/eða einbýlishús, raðhús og námsmannaíbúðir.  

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 375, 

17.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10426 – Lone Star/Green-City Immobilier 

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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16.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 59/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10430 – TowerBrook/Bruneau Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TowerBrook Capital Partners L.L.P. („TowerBrook“, Bandaríkjunum), lýtur endanlega yfirráðum Neal Moszkowski 

og Ramez Sousou 

– JM Bruneau SAS („Bruneau“, Frakklandi), lýtur endanlega yfirráðum Equistone Partners Europe 

TowerBrook nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bruneau. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TowerBrook er fjárfestingastýringarfyrirtæki með eignasafn fyrirtækja sem eru virk á sviði neytendavara/-þjónustu, 

fjármálaþjónustu, heilsu og heilbrigðisþjónustu, iðnaði, tækni, fjölmiðlum, fjarskiptum og í þekkingargeirum. 

– Bruneau er með netsölu á skrifstofuvörum til fagaðila, mest lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Meðal þeirra vara sem 

Bruneau selur eru ritföng, einnota prentunarvörur og pappír (rís). Bruneau býður líka upp á skrifstofubúnað og 

húsgögn auk vara vegna veitingaþjónustu, pökkunar og hreingerninga. Bruneau starfar líka undir vörumerkjunum 

Maxiburo, Muller & Wegener og Viking. 

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 372, 

16.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10430 – TowerBrook/Bruneau Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 59/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10441 – Bridgepoint/FFL/ACT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bridgepoint Group plc, („Bridgepoint“, Bretlandi) 

– FFL B.V. („FFL“, Hollandi) 

– Sustainable Market Solutions B.V og CT Financial Solutions Group, (einu nafni „ACT“, Hollandi) 

Þessi tilkynning varðar fyrirhuguð sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, Bridgepoint og FFL yfir ACT sem er undir yfirráðum stofnenda þess og núverandi meirhlutaeigenda. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bridgepoint: eignasafnsfjárfestingar 

– FFL: eignarhaldsfélag 

– ACT: markaðstengdar lausnir vegna sjálfbærrar orku tengdar þjónustu vegna hlítingar umhverfisreglna, sjálfbærni 

fyrirtækja, orku og fóðurs og fjármálagerninga.  

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 370, 

15.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10441 – Bridgepoint/FFL/ACT 

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.10445 – Seventh Cinven Fund/Restaurant Brands Iberia S.A.) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited („Cinven“, Guernsey) 

–  Restaurant Brands Iberia S.A. („RBI“, Spáni) 

Cinven nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir RBI.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cinven: framtaksfyrirtæki sem veitir ýmsum fjárfestingarsjóðum þjónustu á sviði fjárfestingarstýringar og fjár-

festingarráðgjafar. Cinven stýrir ýmsum fjárfestingarfélögum sem starfa innan ýmissa atvinnugreina og innan 

margvíslegrar lögsögu. 

– RBI: fyrirtæki með veitingastarfsemi á sviði skyndibita undir vörumerkjunum Burger King á Spáni, Gíbraltar og í 

Portúgal og Andorra, og Tim Hortons og Popeyes á Spáni.  

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 375, 

17.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10445 – Seventh Cinven Fund/Restaurant Brands Iberia S.A. 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2021/EES/59/13 
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Nr. 59/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.9.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10457 – Carlyle/Schaltbau) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– The Carlyle Group, Inc. („Carlyle“, Bandaríkjunum) 

– Schaltbau Holding AG („Schaltbau“, Þýskalandi) 

Carlyle nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Schaltbau. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: stýring sérhæfðra sjóða í þremur fjárfestingarflokkum: i) óskráðum eignum (m.a. óskráðum fyrirtækjum, 

fasteignum og auðlindasjóðum), ii) lánum (m.a. auðseldum lánum, torseldum lánum og rauneignalánum) og iii) 

fjárfestingalausnum (áætlun um eignarhald á hlutum í framtakssjóðum, m.a. á frum- og eftirmarkaði, og tengdar 

sameiginlegar fjárfestingar). 

– Schaltbau: birgir kerfa og íhluta í flutningageiranum með áherslu á járnbrautargrunnvirki, vélknúin ökutæki, 

járnbrautarvagna, rafmagnsfarartæki auk endurnýjanlegrar orku og notkunar í iðnaði. 

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 375, 

17.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10457 – Carlyle/Schaltbau 

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/59/14 
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16.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 59/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10462 – H&F/zooplus) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hellman & Friedman LLC („H&F“, Bandaríkjunum) 

– zooplus AG („zooplus“, Þýskalandi) 

H&F nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir zooplus. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– H&F: fyrirtæki sem á hlutafé í mismunandi atvinnugreinum um allan heim, m.a. hugbúnaði, netinu og fjölmiðlum, 

fjármálaþjónustu, viðskipta- og upplýsingaþjónustu, orku og iðnaði, smásölu og neytendasviðum og heilbrigðis-

þjónustu 

– zooplus: smásala á gæludýravörum á netinu með vefverslunum sem eru staðbundnar og þverþjóðlegar og ná til  

30 EES-landa. Innan vörusviðs zooplus eru kringum 8.000 fóður- og aukabúnaðarvörur fyrir hunda, ketti, smádýr, 

fugla, lagardýr og hesta. 

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 367, 

13.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10462 – H&F/zooplus 

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/59/15 
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Nr. 59/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.9.2021 

 

 

Reglugerðin á ekki við um tilkynntan samruna 

(mál M.9741 – Ines Kaindl/Peter Kaindl/M Kaindl) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. september 2020 að hinn tilkynnti samruni í ofangreindu máli félli ekki 

undir gildissvið reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1) þar sem ekki er um að ræða samruna í skilningi 

3. gr. fyrrnefndrar reglugerðar. Ákvörðunin er byggð á a-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðarinnar. Óstytt útgáfa 

ákvörðunarinnar er eingöngu til á ensku og verður gerð opinber eftir að búið er að fella brott 

viðskiptaleyndarmál sem hún kann að innihalda. Ákvörðunin verður aðgengileg: 

‒ í þeim hluta á samkeppnisvef framkvæmdastjórnarinnar þar sem fjallað er um samruna 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Á vefnum er að finna leiðir sem gera kleift að 

finna tilteknar ákvarðanir í samrunamálum, m.a. eftir heiti fyrirtækja, málsnúmeri, dagsetningu 

og atvinnugreinum. 

‒ rafrænt á vef EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=en) með skjalnúmeri 

32020M9741. Löggjöf Evrópusambandsins er aðgengileg á netinu á EUR-Lex. 

  

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

2021/EES/59/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC


16.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 59/17 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10158 – IHS Markit/CME Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 

32021M10158. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10163 – United Internet/Morgan Stanley/Tele Columbus) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. apríl 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10163. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/59/17 

2021/EES/59/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Nr. 59/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.9.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

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 

32021M10315. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10318 – Apollo Management/Verizon Media Group) 

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 

32021M10318. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/59/19 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10336 – PORR/Doka/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. september 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10336. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. september 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 

32021M10377. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/59/21 

2021/EES/59/22 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. september 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 

32021M10394. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10403 – SHV/ACTA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 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 

32021M10403. 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.10410 – SEGRO/PSPIB/Target Asset in Hamburg) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. september 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 

32021M10410. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ríkisaðstoð – Rúmenía 

SA.59344 (2021/C, áður 2021/N) – Aðstoð til endurskipulagningar TAROM 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti stjórnvöldum í Rúmeníu, með bréfi dags. 5. júlí 2021, birt á fullgiltu 

tungumáli á eftir ágripinu í Stjtíð. ESB C 355, 3.9.2021, bls. 10, þá ákvörðun sína að hefja rannsókn á 

ofangreindri aðstoð í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.  

Hagsmunaaðilar hafa frest til þess að gera athugasemdir við ráðstafanirnar sem framkvæmdastjórnin hefur 

tekið til rannsóknar í einn mánuð frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf birtist (í Stjtíð. ESB C 355, 

3.9.2021, bls. 10). Viðtakandi: 

European Commission 

Directorate-General Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við stjórnvöld í Rúmeníu. Þeim sem leggja fram 

athugasemdir er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

2021/EES/59/26 
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