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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10139 – DESFA/Copelouzou/DEPA/GasLog/BTG/GASTRADE) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hellenic Gas Transmission System Operator („DESFA“, Grikklandi) 

– Ms Asimina‐Eleni Copelouzou („Ms Copelouzou“, Grikklandi) 

– DEPA Commercial S.A. („DEPA Commercial“, Grikklandi) 

– GasLog Cyprus Investments Limited („GasLog“, Kýpur)  

– Bulgartransgaz EAD („BTG“, Búlgaríu) 

– GASTRADE Limited Construction and Technical Company of Natural Gas S.A. („GASTRADE“, Grikklandi) 

DESFA, Ms Copelouzou, DEPA Commercial, GasLog og BTG öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir GASTRADE. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DESFA: eignarhald, rekstur, viðhald, stýring og þróun háþrýstiflutningskerfisins fyrir jarðgas í Grikklandi og 

birgðastöð fyrir fljótandi jarðgas („LNG“) sem staðsett er á eyjunni Revithoussa, Grikklandi. 

– Ms Copelouzou: einstaklingur sem er stofnhluthafi GASTRADE. 

– DEPA Commercial: helsti afhendingaraðili á gasi í Grikklandi sem fæst við afhendingu, heildsölu og sölu á jarðgasi. 

– GasLog: eignarhald, starfræksla og stjórnun LNG skipa sem styðja við orkufyrirtæki í LNG afhendingarkeðjunni. 

– BTG: búlgarskur rekstraraðili í ríkiseigu sem annast leyfisskylda starfsemi sem felst í flutningi á jarðgasi og geymslu. 

– GASTRADE: eignarhald og þróun á LNG-aðstöðu sem mun verða staðsett nærri Alexandroupolis í Grikklandi. 

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 435, 

28.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10139 – DESFA/Copelouzou/DEPA/GasLog/BTG/GASTRADE 

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/68/01 

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

(mál M.10251 – Invivo Group/Etablissements J Soufflet) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Invivo Group (Frakklandi) 

– Etablissements J Soufflet (Frakklandi) 

Invivo Group öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Etablissements J 

Soufflet í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Invivo Group: er samband sameignarfélaga sem einkum starfa í landbúnaðargeiranum í Frakklandi, aðallega við 

markaðssetningu á korni og olíufræjum, geymslu á korni í turnum, framleiðslu og dreifingu á landbúnaðarvörum 

(fræjum, áburði, plöntuvarnarvörum, o.s.frv.), fjármálastjórnun og smásöludreifingu á garðvörum, gæludýrafóðri og 

næringu. 

– Etablissements J Soufflet: iðnaðarsamstæða sem einkum starfar í iðnaðargeiranum í Frakklandi, einkum við söfnun 

og markaðssetningu á korni, olíufræjum og mjólkurvörum, framleiðslu og markaðssetningu á malti, geymslu og 

markaðssetningu á landbúnaðarvörum, dreifingu á vörum fyrir bændur (fræjum, áburði, plöntuvarnarvörum og 

dýrafæðuvöru), jarðræktarráðgjöf, framleiðslu á hveiti og markaðssetningu, tæknilausnum og bragðefnislausnum í 

tengslum við mölun og bakstur, vinnslu, pökkun og markaðssetningu á hrísgrjónum, belgjurtum og korni. 

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

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

4. Framkvæmdastjórnin beinir því til þriðju aðila sem eiga hagsmuna að gæta að koma á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um fyrirhugaða starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 430, 

25.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10251 – Invivo Group/Etablissements J Soufflet 

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 22,964,301 

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/68/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10319 – Greiner/Recticel) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Greiner AG („Greiner“, Austurríki) 

– Recticel NV/SA („Recticel“, Belgíu) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Greiner: framleiðsla og sala á breiðu úrvali af plasti og frauði á heimsvísu, einkum pólýúretanfrauði og vörum sem 

byggjast á pólýúretanfrauði, í þágu margvíslegra greina, m.a. framleiðslu rúmefna, á húsgögnum, í bílaframleiðslu, 

auk lausna fyrir lækningatækni og framleiðslu. 

– Recticel: framleiðsla og sala á breiðu sviði samsettra gerviefna, einkum pólýúretanfrauði og lausnum sem byggjast á 

pólýúretanfrauði fyrir bílaframleiðslu, framleiðslu rúmefna og byggingarstarfsemi. 

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 432, 

26.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10319 – Greiner/Recticel 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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/68/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10320 – Aperam/ELG Haniel) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Aperam S.A. („Aperam“, Lúxemborg) 

– ELG Haniel GmbH („ELG“, Þýskalandi); tilheyrir Franz Haniel & Cie. GmbH (Þýskalandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og/eða eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Aperam: framleiðsla á ryðfríu stáli og sérnota stálblendi. 

–  ELG: fæst við viðskipti með, vinnslu og endurvinnslu á hráefni fyrir iðnað með ryðfrítt stál sem og hágæðaefni á borð 

við blendi og títan. 

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 432, 

26.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10320 – Aperam/ELG Haniel 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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/68/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10382 – CDPE/Macquarie/Blackstone/ASPI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CDP Equity S.p.A. („CDPE“) (Ítalíu); tilheyrir samstæðunni Cassa Depositi e Prestiti („CDP“) 

– Macquarie Group Limited („Macquarie“, Ástralíu) 

– The Blackstone Group Inc. („Blackstone“, BNA) 

– Autostrade per l‘Italia S.p.A. („ASPI“, Ítalíu) 

CDPE, Macquarie og Blackstone öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

ASPI í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDPE: fjárfesting í félögum sem varða umtalsverða hagsmuni á Ítalíu. 

– Macquarie: annast fjárfestingar-, banka- og fjármálaþjónustu á alþjóðlegum vettvangi. 

–  Blackstone: annast stýringu á sérhæfðum eignum á alþjóðlegum vettvangi. 

– ASPI: umsjón hraðbrauta sem innheimta veggjöld og spanna meira en 3.000 kílómetra víðs vegar um Ítalíu í gegnum 

sérleyfi sem ítölsk stjórnvöld hafa veitt. 

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 432, 

26.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10382 – CDPE/Macquarie/Blackstone/ASPI 

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/68/05 
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Tilkynning um samruna fyrirtækja 

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

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. október 2021 tilkynning um samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

Partners (einu nafni „AIP“) 

– Alvance Aluminium Dunkerque SAS og Alvance Aluminium Service SAS (einu nafni „Alvance Dunkerque Target 

Business“, Frakklandi)  

AIP öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Alvance Dunkerque Target Business í 

heild. Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Sami samruni hafði verið tilkynntur framkvæmdastjórninni 16. júlí og 26. júlí 2021 en tilkynningin síðan dregin til baka 

19. júlí og 27. ágúst 2021, í þeirri röð. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

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

– Alvance Dunkerque Target Business: framleiðir hráál og starfrækir álver í Loon-Plage í grennd við Dunkerque 

(Frakklandi). 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um starfsemima. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 439, 

29.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10407 – AIP/Alvance Dunkerque Target Business 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10461 – OTPP/Brookfield/OMERS/SGN) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada) 

– UK Gas Distribution 1 Limited og UK Gas Distribution 2 Limited (Bretlandi); lúta yfirráðum Brookfield Asset 

Management Inc („Brookfield“) (Kanada) 

– Borealis Infrastructure Europe (UK) Limited (UK); lýtur yfirráðum OMERS Administration Corporation („OMERS“) 

(Kanada) 

– Scotia Gas Networks Ltd („SGN“) (UK) 

OTPP, Brookfield og OMERS öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir SGN. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– OTPP: umsýsla lífeyris og fjárfesting lífeyriseigna. 

– Brookfield: alþjóðlegt eignastýringarfyrirtæki sem býður upp á úrval fjárfestinga í skráðum og óskráðum fyrirtækjum 

og fjárfestingaþjónustu með áherslu á fasteignir, innviði, endurnýjanlega orku og hlutabréf í óskráðum félögum. 

– OMERS: fjárfesting og umsýsla lífeyris.  

– SGN: annað stærsta gasdreifingarnetkerfi í Bretlandi. SGN er eigandi Scotland Gas Networks plc og Southern Gas 

Networks plc. Þessi tvö kerfi ná til alls Skotlands, suðurhluta Lundúna og suðvesturhluta Englands. 

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 430, 

25.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10461 – OTPP/Brookfield/OMERS/SGN 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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.10468 – NREP/Novo Holdings/Industriens Pensionsforsikring/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– NREP AB (Svíþjóð)  

– Novo Holdings A/S (Danmörku); tilheyrir Novo Group 

– Industriens Pensionsforsikring A/S (Danmörku)  

NREP AB, Novo Holdings A/S og Industriens Pensionsforsikring A/S öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar  

1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NREP AB: sjóðsstjóri sem stjórnar sjóðum sem hafa að markmiði að fjárfesta í, starfrækja og þróa fasteignir á 

Norðurlöndum. 

– Novo Holdings A/S: stýrir fjárfestingaeignum Novo Nordisk Foundation sem er eignarhaldsfélag Novo Group. Novo 

Holdings A/S fjárfestir í lífvísindum ásamt hágæða innviðum og nútímalegum og sjálfbærum fasteignum.  

– Industriens Pensionsforsikring A/S: starfsgreinasjóður sem stjórnar skyldubundnu lífeyriskerfi á vinnumarkaði fyrir 

starfsmenn sem starfa samkvæmt almennum kjarasamningi starfsmanna í iðnaði. Industriens Pensionsforsikring A/S 

fjárfestir í ýmsum eignum, m.a. fasteignum, einkum í þróuðum löndum. 

–  JV: ætlað að fara með eignarhald, þróa, starfrækja og að hluta til selja íbúðarhúsnæði og verslunarhúsnæði á svæðinu 

Jernbanebyen, sem er staðsett í miðju Kaupmannahafnar.  

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 434, 

27.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10468 – NREP/Novo Holdings/Industriens Pensionsforsikring/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.10495 – WP/AP/T-Mobile Netherlands) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Warburg Pincus LLC („WP“, BNA) 

– Apax Partners LLP („AP“, Bretlandi) 

– T-Mobile Netherlands Holding B.V. („T-Mobile Netherlands“, Niðurlöndum); lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi 

af hálfu Deutsche Telekom AG 

WP og AP öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir T-Mobile Netherlands 

í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– WP: alþjóðlegur framtakssjóður sem er með höfuðstöðvar í New York. Eignasafnsfélög sjóðsins fást við ýmsar 

greinar, m.a. neytendamarkað, orku, fjármálaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, iðnaðar- og viðskiptaþjónustu, tækni, 

fjölmiðlun og fjarskipti. 

– AP: annast fjárfestingaráðgjöf í þágu framtakssjóða sem fjárfesta í ýmsum greinum á borð við tækni og fjarskipti, 

heilbrigðisgæslu, fjármála- og iðnaðarþjónustu og smásölu, neytendamarkað og afþreyingu. 

– T-Mobile Netherlands: annast fastlínu- og farsímaþjónustu í þágu einkaaðila og fyrirtækja, auk þjónustu í tengslum 

við heildsöluaðgang í Niðurlöndum. 

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 439, 

29.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10495 – WP/AP/T-Mobile Netherlands 

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.10501 – Bouygues/Destia) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Colas SA („Colas“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Bouygues SA („Bouygues“, Frakklandi) 

– Destia Oy („Destia“, Finnlandi) 

Colas öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Destia í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bouygues: frönsk samstæða sem fæst við byggingarstarfsemi, fjölmiðla og fjarskipti um allan heim. Colas er 

dótturfyrirtæki Bouygues og fæst við flutningainnviði, byggingarstarfsemi og viðhald um allan heim. 

– Destia: annast lagningu vega og járnbrauta, jarðefnavinnslu, byggingartækniþjónustu, þróun þéttbýlis og hönnun, 

einkum í Finnlandi. 

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 432, 

26.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10501 – Bouygues/Destia 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

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.10510 – Apollo Management/K1 Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. október 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“, BNA) 

– K1 Group S.A.S.U. („K1 Group“, Frakklandi) 

Apollo öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir K1 Group í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Apollo: fjárfestingar í verðbréfasöfnum. 

– K1 Group: framleiðsla á íðefnum og efnavörum og framleiðsla á grunníðefnum, áburði og köfnunarefnissamböndum, 

plastefnum og gervigúmmíi í frumgerðum. 

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 432, 

26.10.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10510 – Apollo Management/K1 Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10054 – KOMBIVERKEHR/HUPAC/DX INTERMODAL JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. október 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 

32021M10054. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10255 – TRITON/BERGMAN CLINICS) 

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

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10255. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/68/12 

2021/EES/68/13 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10338 – GALILEO/M6/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. október 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 frönsku 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 

32021M10338. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10379 – HDT AUTOMOTIVE SOLUTIONS/VERITAS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. október 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 

32021M10379. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

2021/EES/68/14 
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Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti  

Evrópusambandsins 

Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við 

Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.58751 

(2020/N) 
Ítalía — 

Disciplinare per l'indennizzo dei 

danni arrecati dalla fauna selvatica 

alle colture agrarie nel territorio del 

Parco Nazionale del Gran Sasso e 

Monti della Laga 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 1 

SA.58758 

(2020/N) 
Ítalía — 

Disciplinare per l'indennizzo dei 

danni arrecati al patrimonio 

zootecnico dalla fauna selvatica nel 

territorio del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti della Laga 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 2 

SA.58969 

(2020/N) 
Rúmenía — 

Prelungirea schemelor de ajutoare de 

stat SA.46150(2016/N), SA.49070 

(2017/N), SA.51048 (2018/N), 

SA.51049 (2018/N), 

SA.54581(2019/N), 

SA.54720(2019/N), 

SA.54676(2019/N) 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 2 

SA.59509 

(2020/N) 
Ítalía — 

Misure a sostegno delle imprese attive 

nei settori agricolo e forestale, nei 

settori della pesca e acquacoltura e 

nelle attività connesse ai settori 

agricolo e forestale, ai settori della 

pesca e acquacoltura in relazione 

all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 3 

SA.60682 

(2021/N) 
Belgía Region Wallonne 

COVID 19 — Prolongation du régime 

d’aide de la SOWAER en faveur des 

sociétés de gestion des aéroports 

wallons L'aide porte sur un report des 

redevance pour l’année 2021 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 4 

SA.64421 

(2021/N) 
Slóvenía Slovenia 

Slovenia COVID-19 — Aid in the 

form of subsidised interest rates for 

loans 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 5 

SA.64617 

(2021/N) 
Danmörk Danmark 

COVID-19 amendment to SA.56708 

ans SA.56808 

Stjtíð. ESB C 399, 

1.10.2021, bls. 6 

SA.59574 

(2021/N) 
Þýskaland Deutschland Mobilfunkförderung 

Stjtíð. ESB C 410, 

8.10.2021, bls. 1 

SA.63073 Svíþjóð Sweden 

Prolongation and amendment of 

compensation scheme SA.57372 

(SA.58631, SA.59609) for 

undertakings faced with turnover 

losses due to COVID-19 during 

August 2020 — April 2021 

Stjtíð. ESB C 410, 

8.10.2021, bls. 2 

SA.63934 
Ungverja-

land 

Nyugat-Dunántúl, 

Észak-

Magyarország, 

Közép-Dunántúl, 

Dél-Dunántúl, Pest, 

Észak-Alföld, Dél-

Alföld 

Regional aid map for Hungary  

(2022-2027) 

Stjtíð. ESB C 410, 

8.10.2021, bls. 2 

SA.64151 Slóvakía 

Západné 

Slovensko, 

Východné 

Slovensko, Stredné 

Slovensko 

Mapa regionálnej pomoci na obdobie 

od 1. januára 2022 do  

31. decembra 2027 pre Slovenskú 

republiku 

Stjtíð. ESB C 410, 

8.10.2021, bls. 3 

2021/EES/68/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.399.01.0001.01.ENG
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Málsnúmer Aðildarríki Landsvæði 
Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti 

aðstoðarþega) 

Upplýsingarnar 

birtust í 

SA.64593 
Ungverja-

land 
Hungary 

COVID-19: 8th amendment to 

SA.57064, 10th amendment to 

SA.57468, and 2nd amendment to 

SA.57007 

Stjtíð. ESB C 410, 

8.10.2021, bls. 4 

SA.57828 

(2020/N) 
Litháen — 

Parama žemės ūkio veiklos 

subjektams, patyrusiems nuostolių 

nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl 

šalnų 2019 metais 

Stjtíð. ESB C 419, 

15.10.2021, bls. 1 

SA.62542 Ítalía Italy Alitalia damage compensation IV 
Stjtíð. ESB C 419, 

15.10.2021, bls. 2 

SA.63234 Ítalía Italy Alitalia damage compensation V 
Stjtíð. ESB C 419, 

15.10.2021, bls. 2 

SA.64382 Lettland Latvia 

COVID-19: Reimbursement of tickets 

for cultural event organizers 

(amendments to SA.60528) 

Stjtíð. ESB C 419, 

15.10.2021, bls. 3 

SA.64420 Ítalía Italy 
Esonero contributivo per assunzione 

giovani 

Stjtíð. ESB C 419, 

15.10.2021, bls. 4 

SA.55078 Slóvakía 

Východné 

Slovensko, Stredné 

Slovensko, 

Západné 

Slovensko, 

Bratislavský 

Debt repayment agreement with 

VÁHOSTAV — SK, a.s. 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 1 

SA.60073 

(2020/N) 
Litháen — 

COVID-19 — Modifications to 

SA.57514, SA.57529, SA.57823 and 

SA.58856 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 2 

SA.60096 

(2020/N) 
Litháen — COVID-19 — Aid Fund for Business 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 2 

SA.60139 

(2020/N) 
Litháen — 

COVID-19: Amendment of the State 

aid scheme SA.57665 Incentive 

Financial Instrument ‘Loans to 

Tourism Service Providers and 

Business Entities Providing Public 

Catering Services’ 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 3 

SA.60266 

(2020/N) 
Litháen — COVID-19: Amendment of SA.57823 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 4 

SA.63203 Þýskaland — Germany- Restructuring of Condor 
Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 5 

SA.64370 Niðurlönd — 

COVID-19: State loans for travel 

guarantee funds (Amendments to 

SA.57985) 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 5 

SA.64521 Ítalía — 
Amendments to compensation scheme 

for mooring companies 

Stjtíð. ESB C 429, 

22.10.2021, bls. 6 

Gildan texta þessara ákvarðana, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á: http://ec.europa.eu/ 

competition/elojade/isef/index.cfm  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.410.01.0001.01.ENG
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Lýðveldið Króatía 

Flugleiðir Dubrovnik – Zagreb – Dubrovnik 

Split – Zagreb – Split 

Zagreb – Zadar – Pula – Zadar – Zagreb 

Zagreb – Brač – Zagreb 

Osijek – Dubrovnik – Osijek 

Osijek – Split – Osijek 

Osijek – Zagreb – Osijek 

Osijek – Pula – Split – Pula – Osijek 

Osijek – Rijeka – Osijek 

Rijeka – Split – Dubrovnik – Split – Rijeka 

Rijeka – Zadar – Rijeka 

Osijek – Zadar – Osijek 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. maí 2022 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ráðuneyti sjávarútvegs, samgöngu og innviða 

Stjóri flugmála, fjarskipta og póstmála 

Prisavlje 14 

10000 Zagreb 

Lýðveldið Króatía 

Sími: +385 16169060 

Bréfsími: +385 16196393 

Netfang: PSO@caacro.hr 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur  

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Lýðveldið Króatía 

Flugleiðir Dubrovnik – Zagreb – Dubrovnik 

Split – Zagreb – Split 

Zagreb – Zadar – Pula – Zadar – Zagreb 

Zagreb – Brač – Zagreb 

Osijek – Dubrovnik – Osijek 
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Frestur til að skila tilboðum 60 dagar frá birtingu útboðsauglýsingarinnar í  

Stjtíð. ESB C 430, 25.10.2021, bls. 9. 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

Ráðuneyti sjávarútvegs, samgöngu- og innviða 

Stjóri flugmála, fjarskipta og póstmála 

Prisavlje 14 

10000 Zagreb 

Lýðveldið Króatía 

Sími: +385 16169060 

Bréfsími: +385 16196393 

Netfang: PSO@caacro.hr 
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