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23.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10338 – Galileo/M6/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Galileo Global Education („Galileo“, Frakklandi) 

– M6 Group („M6“, Frakklandi) 

– JV („Cible“, Frakklandi)  

Galileo og M6 öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cible sem er 

sameiginlegt fyrirtæki með fulla starfsemi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Galileo: samstæða sem annast framhaldsmenntun og iðnmenntun í gegnum einkastofnanir sem eru um allan heim, 

einkum á EES-svæðinu. 

– M6: annast starfsemi, bæði beint og í gegnum dótturfyrirtæki, á mismunandi stöðum í virðiskeðju hljóð- og 

myndmiðlunar, framleiðslu og kaup á réttindum á því sviði, markaðssetningu og dreifingu á þjónustu á sviði hljóð- og 

myndmiðlunar, markaðssetningu á auglýsingainnskotum og varningssölu, o.s.frv., einkum í Frakklandi. 

– Cible: sameiginlegt fyrirtæki með fulla starfsemi sem býður upp á námskeið á netinu (stafrænt nám) sem bæði veita 

starfsréttindi og ekki, einkum á sviði matreiðslu, snyrtifræði, fasteigna, einkaþjónustu, stjórnunar, sölu og 

viðskiptasköpunar, á stafrænu sviði sviði félagsmiðla, byggingarvörusviði og heilbrigðissviði og á sviði 

sjúkraflutninga, einvörðungu í 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 387, 

24.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10338 – Galileo/M6/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/61/01 

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


Nr. 61/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10347 – Synthos/Trinseo (synthetic rubber business)) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar 

vísunar máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Synthos S.A. (Póllandi); lýtur yfirráðum Black Forest SICAV-SIF S.A. (Lúxemborg) 

– Starfsemi Trinseo S.A. (Lúxemborg) sem varðar gervigúmmí (andlag viðskiptanna, „Target“) 

Synthos S.A. öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta Trinseo S.A. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Synthos S.A.: sameiginlegt hlutafélag í einkaeigu með höfuðstöðvar í Oświęcim, Póllandi, sem einkum fæst við 

framleiðslu og dreifingu á breiðu úrvali íðefna. 

– Andlag viðskiptanna (Target): fæst einkum við framleiðslu og sölu á gervigúmmíi, sérstaklega stýren-bútadíen 

gúmmíi.  

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 387, 

24.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10347 – Synthos/Trinseo (synthetic rubber 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“). 

2021/EES/61/02 

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


23.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10375 – ArcelorMittal/Condesa Tubos) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar 

vísunar máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, S.L. („ArcelorMittal“, Spáni); dótturfyrirtæki ArcelorMittal, S.A. 

(„ArcelorMittal Group“, Lúxemborg) 

– Condesa Tubos, S.L. („Condesa Tubos“, Spáni) 

ArcelorMittal öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Condesa Tubos í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ArcelorMittal og ArcelorMittal Group: námugröftur, framleiðsla og dreifing á ýmsum stálvörum í þágu ökutækja-

framleiðslu, byggingarstarfsemi, orkustarfsemi, umbúðastarfsemi og tækjabúnaðar-, námu- og aukaafurðagreina.  

– Condesa Tubos: framleiðsla á mismunandi gerðum lítilla, soðinna kolefnisstálröra á þremur stöðum á Spáni og einum 

vettvangi í Þýskalandi. 

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

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

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 384, 

22.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10375 – ArcelorMittal/Condesa Tubos 

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/61/03 

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


Nr. 61/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 23.9.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10401 – SAMI/Dussur/FGA/SAMI Figeac Aero Manufacturing JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Saudi Arabian Military Industries Company („SAMI“, Sádi-Arabíu); tilheyrir Public Investment Fund („PIF“, Sádi-

Arabíu) 

– Saudi Arabian Industrial Investments Company („Dussur“, Sádi-Arabíu); lýtur sameiginlegum yfirráðum PIF og 

Saudi Arabian Oil Company („Saudi Aramco“, Sádi-Arabíu) 

– Figeac Aéro S.A. („FGA“, Frakklandi)  

– SAMI Figeac Aero Manufacturing LLC („Target JV“, Sádi-Arabíu) 

SAMI, Dussur og FGA ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi sem er andlag viðskiptanna (Target JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SAMI: hernaðarfyrirtæki sem fjárfestir í framleiðslu á hernaðarvörum sem fela í sér nýsköpun og annast þjónustu í 

gegnum viðskiptaeiningarnar Aeronautics (flugtækni), Land Systems (kerfi á landi), Weapons and Missiles (vopn og 

flugskeyti), Defense Electronics (rafeindaíhlutir og -kerfi fyrir varnarbúnað) og Emerging Technologies (verðandi 

tækni). 

– Dussur: fyrirtæki sem annast stefnumiðaðar fjárfestingar í iðnaði. 

– FGA: alþjóðlegt fyrirtæki í flugvélaiðnaði sem sérhæfir sig í vélvinnslu á samsetningarhlutum, vélarhlutum og 

nákvæmnismíðuðum hlutum úr léttum málmblöndum og hörðum málmum, auk undirsamstæða. 

– Target JV: sameiginlegt fyrirtæki byggt upp frá grunni sem sett er upp í því skyni að þróa starfhæft fyrirtæki til að 

setja upp framleiðslumiðstöð fyrir nákvæmnismíðaða íhluti úr málmum í Sádi-Arabíu. 

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 387, 

24.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10401 – SAMI/Dussur/FGA/SAMI Figeac Aero Manufacturing 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/61/04 

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


23.9.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 61/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10427 – KKR/Telefonica/Infraco) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. september 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. Inc. („KKR“, BNA) 

– Telefónica, S.A. („Telefónica“, Spáni) 

– InfraCo (Kólumbíu), fyrirtæki sem ekki er enn búið að stofna en mun starfrækja ljósleiðarakerfi Telefónica Colombia 

í Kólumbíu. 

KKR og Telefónica öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir InfraCo. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki sem annast eignastýringu sérhæfðra eigna og fjármagnsmarkaða- og trygginga-

lausnir. 

– Telefónica: alþjóðlegt fjarskiptafyrirtæki sem starfrækir fastlínu- og fjarskiptanet og annast farsíma-, fastlínu-, net- og 

sjónvarpsþjónustu undir nokkrum vörumerkjum. 

– InfraCo: rekstur og ráðstöfun grunnvirkja ljósleiðaranets og fjarskiptaþjónustu á heildsölustigi í Kólumbíu.  

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 383, 

21.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10427 – KKR/Telefónica/Infraco 

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/61/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10442 – Advent International/Sobi) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. september 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) 

– Swedish Orphan Biovitrum AB („Sobi“, Svíþjóð) 

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

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 2. september 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: fjárfestir í óskráðum hlutabréfum og er með aðsetur í Boston, BNA. Advent beinir sjónum að kaupum á 

eignarhlutum og stýringu fjárfestingarsjóða í ýmsum greinum, m.a. heilbrigðisþjónustu, iðnaðarstarfsemi, tækni, 

smásölu, neytendamarkaði og viðskipta- og fjármálaþjónustu. 

– Sobi: með höfuðstöðvar í Stokkhólmi, Svíþjóð, og skráð í Nasdaq Stockholm kauphöllina. Sobi er frumlyfjafyrirtæki 

sem leggur áherslu á meðhöndlun sjaldgæfra sjúkdóma, en megináherslan er á meðferð á sviði blóðsjúkdóma og 

ónæmisfræði. 

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 384, 

22.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10442 – Advent International/Sobi 

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/61/06 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10453 – Blackstone/Francisco/Dynamo) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone, Inc. („Blackstone“, Bandaríkjunum) 

– Francisco Partners Management, L.P. („Francisco Partners“, Bandaríkjunum) 

– Dynamo Software Group („Dynamo“, Bandaríkjunum) 

Blackstone og Francisco Partners öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Dynamo. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring í breiðum flokki eigna m.a. óskráðar eignir, fasteignir, opinberar skuldir og hlutabréf, 

vaxtarfjárfestingar, tækifærisfjárfestingar í ófjárfestingarhæfum skuldabréfum, rauneignum og seinni kaupum 

framtakssjóða. 

– Francisco Partners: fyrirtæki sem fjárfestir einvörðungu í hlutum í óskráðum félögum sem fást við tækni og starfsemi 

sem byggist á tækni. 

– Dynamo: hugbúnaður fyrir fyrirtæki í sérhæfðum fjárfestingum og einnig skýjalausnir sem auðvelda fjárfestum og 

þeim sem stýra sérhæfðum fjárfestingum við að viðhalda fjárfestatengslum með framlagningu á skjölum sem votta 

reglufylgni, kortlagningu á hagsmunaaðilum, sem og reikningsyfirlit. 

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 387, 

24.9.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10453 – Blackstone/Francisco/Dynamo 

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/61/07 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10059 – SK hynix/Intel’s NAND and SSD business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. maí 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 

32021M10059. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10206 – Mayr-Melnhof Karton/International Paper (Poland)) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32021M10206. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/61/08 

2021/EES/61/09 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10232 – Brose/Sitech) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 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 

32021M10232. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

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 

32021M10261. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/61/10 

2021/EES/61/11 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32021M10380. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/61/12 
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/845 frá 26. maí 2021  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1202 að því er varðar ákvörðun 

sjálfkveikieiginleika ryks 

2014/34/ESB – Búnaður á sprengihættustöðum (ATEX) 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 15188:2020 

Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks 

II. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 15188:2007 

Ákvörðun sjálfkveikieiginleika ryks 

27.11.2022  

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 186, 27.5.2021, bls. 28. 

2021/EES/61/13 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.186.01.0028.01.ENG
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/867 frá  

28. maí 2021 um samhæfða staðla fyrir leikföng sem samdir eru til stuðnings  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB 

2009/48/EC – Öryggi leikfanga 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 71-7:2014+ A3:2020 

Öryggi leikfanga - Hluti 7: Fingramálning - Kröfur og prófunaraðferðir 

2. EN IEC 62115:2020 

Rafmagnsleikföng - Öryggi IEC 62115:2017 

EN IEC 62115:2020/A11:2020  

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 71-12:2016 

Öryggi leikfanga - Hluti 12: N-nítrósamín og N-nítrósamínmyndandi efni 

Til upplýsingar: Viðmiðunargildin í a-lið töflu 2 í grein 4.2 í staðli „EN 71-12:2016 Öryggi leikfanga – 

Hluti 12: N-nítrósamín og N-nítrósamínmyndandi efni“ eru lægri en viðmiðunargildin sem ber að hlíta og 

kveðið er á um í 8. lið III. hluta II. viðauka við tilskipun 2009/48/EB. Þessi gildi eru sem hér segir: 

Efni Staðall EN 71-12:2016 Tilskipun 2009/48/EB 

N-nítrósamín 0,01 mg/kg 0,05 mg/kg 

N-nítrósamínmyndandi 0,1 mg/kg 1 mg/kg 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 62115:2005 

Rafmagnsleikföng - Öryggi IEC 62115:2003 (Breytt) + A1:2004 

EN 62115:2005/A2:2011  

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011  

EN 62115:2005/A11:2012  

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013  

EN 62115:2005/A12:2015  

15.11.2012  

2. EN 71-12:2013 

Öryggi leikfanga - Hluti 12: N-nítrósamín og N-nítrósamínmyndandi efni 

28.11.2021  

3. EN 71-7:2014+ A2:2018 

Öryggi leikfanga - Hluti 7: Fingramálning - Kröfur og prófunaraðferðir 

28.11.2021  

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 190, 31.5.2021, bls. 96. 

2021/EES/61/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.190.01.0096.01.ENG
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/913 frá  

3. júní 2021 um samhæfða staðla fyrir uppþvottavélar til heimilisnota sem samdir  

eru til stuðnings reglugerð (ESB) 2019/2022 og framseldri reglugerð (ESB) 2019/2017 

2019/2022 – Visthönnun – Uppþvottavélar til heimilisnota 

I. VIÐAUKI (birtur) 

*** 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 60436:2020 

Rafknúnar uppþvottavélar til heimilisnota - Aðferðir til að mæla getu IEC 60436:2015 (Breytt) 

EN 60436: 60436/ AC: 2020- 06/EN 60436:2020/A11:2020  

Takmarkanir: 

a) að því er varðar grein „2 Tilvísanir í staðla“ gilda eftirfarandi útgáfur samhæfðra staðla: 

i) EN 50564:2011, 

ii) EN 50643: 2018, breytt með EN 50643:2018/A1:2020, 

iii) EN 60704-2-3 :2019, 

iv) EN 60704-2-3:2019, breytt með EN 60704-2-3:2019/A11:2019, 

v) EN 60705: 2015, breytt með EN 60705:2015/A2:2018, 

vi) EN 60734:2012, 

vii) ISO 607:1980 

b) birting þessi varðar ekki dálkinn „Ummæli/athugasemdir*“ í töflu ZZB.1.  

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

2019/2017 – Orkumerkingar – Uppþvottavélar til heimilisnota 

I. VIÐAUKI (birtur) 

*** 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 60436:2020 

Rafknúnar uppþvottavélar til heimilisnota - Aðferðir til að mæla getu IEC 60436:2015 (Breytt) 

EN 60436: 60436/ AC: 2020- 06/EN 60436:2020/A11:2020  

Takmarkanir: 

a) að því er varðar grein „2 Tilvísanir í staðla“ gilda eftirfarandi útgáfur samhæfðra staðla: 

i) EN 50564:2011, 

ii) EN 50643: 2018, breytt með EN 50643:2018/A1:2020, 

iii) EN 60704-2-3 :2019, 

iv) EN 60704-2-3:2019, breytt með EN 60704-2-3:2019/A11:2019, 

v) EN 60705: 2015, breytt með EN 60705:2015/A2:2018, 

vi) EN 60734:2012, 

vii) ISO 607:1980 

b) birting þessi varðar ekki dálkinn „Ummæli/athugasemdir*“ í töflu ZZA.1.  
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III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 199, 7.6.2021, bls. 13. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/913/oj
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Upplýsingar um samhæfða staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2021/936 frá  

3. júní 2021 um samhæfða staðla fyrir þvottavélar til heimilisnota og sambyggðar  

þvottavélar og þurrkara til heimilisnota sem samdir eru til stuðnings reglugerð  

(ESB) 2019/2023 og framseldri reglugerð (ESB) 2019/2014 

2019/2023 – Visthönnun – þvottavélar til heimilisnota 

I. VIÐAUKI (birtur) 

*** 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 60456:2016 

Þvottavélar til nota á heimilum - Aðferðir til að mæla getu IEC 60456:2010 (Breytt) 

EN 60456:2016/A11:2020  

Takmörkun: þessi birting varðar ekki eftirfarandi hluta staðalsins: 

a) liður ZA.4.9 og ZA.4.10, 

b) dálkur „Ummæli/athugasemdir*“ í töflu ZZB.1. 

2. EN IEC 62512:2020 

Sambyggðar rafmagnsþvottavélar og þurrkarar til heimilisnota - Aðferðir til að mæla afköst IEC 62512:2012 

(Breytt) 

EN IEC 62512:2020/A11:2020  

Takmörkun: þessi birting varðar ekki eftirfarandi hluta staðalsins: 

a) liður ZA.4.9 og ZA.4.10, 

b) dálkur „Ummæli/athugasemdir*“ í töflu ZZB.1. 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

2019/2014 – Orkumerkingar – þvottavélar til heimilisnota 

I. VIÐAUKI (birtur) 

*** 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 60456:2016 

Þvottavélar til nota á heimilum - Aðferðir til að mæla getu IEC 60456:2010 (Breytt) 

EN 60456:2016/A11:2020  

Takmörkun: þessi birting varðar ekki eftirfarandi hluta staðalsins: 

a) liður ZA 4.9 og ZA.4.10, 

b) dálkur „Ummæli/athugasemdir*“ í töflu ZZA.1. 

2. EN IEC 62512:2020 

Sambyggðar rafmagnsþvottavélar og þurrkarar til heimilisnota - Aðferðir til að mæla afköst IEC 62512:2012 

(Breytt) 

2021/EES/61/16 
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EN IEC 62512:2020/A11:2020 

Takmörkun: þessi birting varðar ekki eftirfarandi hluta staðalsins: 

a) liður ZA 4.9 og ZA.4.10, 

b) dálkur „Ummæli/athugasemdir*“ í töflu ZZA.1. 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

*** 

Ákvörðunina í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 204, 10.6.2021, bls. 42. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/936/oj
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