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4.11.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10439 – DP World/syncreon) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DP World Limited („DP World“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum)  

– syncreon Newco B.V. („syncreon“, Bandaríkjunum) 

DP World öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir syncreon í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DP World Group: starfræksla afhendingarstöðva í höfnum, fríverslunarsvæða og meðhöndlun á farmi og vöruferlis-

stjórnun (þ.e. ferming og afferming skipa og tengd starfsemi) um allan heim. 

– syncreon: stýring aðfangakeðju um allan heim með áherslu á hönnun og starfrækslu afhendingarkeðjulausna í þágu 

viðskiptavina sem einkum starfa í bíliðnaði og tæknigreinum.  

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 448, 

5.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10439 – DP World/syncreon 

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. 

2021/EES/69/01 

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


Nr. 69/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.11.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10449 – KIA/Almaviva) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kuwait Investment Authority („KIA“, Kúveit)  

– Almaviva Capital S.A.S. („Almaviva“, Frakklandi)  

KIA öðlast óbeint í gegnum Wren House Infrastructure LP yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Almaviva í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KIA: stjórnar ríkisfjárfestingarsjóði Kúveit og fjárfestir víða um heim og er því með fjárfestingar í öllum helstu 

heimshlutum (m.a. Norður- og Suður-Ameríku, Evrópu og Asíu-Kyrrahafssvæðinu) og eignaflokkum (m.a. fasteignir, 

framtakssjóðir, hlutir í skráðum félögum, verðbréf með föstum tekjum og sérhæfðar fjárfestingar á mörkuðum víða 

um heim).  

– Almaviva: fer fyrir samstæðunni Almaviva Group, sem er með starfsemi í heilbrigðisgeiranum, einkum á sviði 

greiningar- og umönnunarþjónustu á spítölum. Almaviva Group er með starfsemi í Frakklandi og að takmörkuðu leyti 

í Kanada.  

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 447, 

4.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10449 – KIA/Almaviva 

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/69/02 

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


4.11.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10451 – DP World/Imperial Logistics) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– DP World Limited („DP World“, Sameinuðu arabísku furstadæmunum)  

– Imperial Logistics Limited („Imperial Logistics“, Suður-Afríku)  

DP World nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Imperial Logistics í 

heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– DP World: starfræksla afhendingarstöðva í höfnum, fríverslunarsvæða og meðhöndlun á farmi og vöruferlisstjórnun 

(þ.e. ferming og afferming skipa og tengd starfsemi) um allan heim.  

– Imperial Logistics: annast flutninga- og vöruferlisstjórnun í ýmsum ríkjum Afríku og annast vöruferlisstjórnun í 

gegnum útvistun á Evrópska efnahagssvæðinu og í Bretlandi. 

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 447, 

4.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10451 – DP World/Imperial Logistics 

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. 

2021/EES/69/03 

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


Nr. 69/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.11.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10456 – Sky/ViacomCBS/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sky Limited („Sky“, Bretlandi); lýtur yfirráðum af hálfu Comcast Corporation (Bandaríkjunum) 

– ViacomCBS Inc. („ViacomCBS“, Bandaríkjunum); lýtur yfirráðum af hálfu National Amusements Inc. (Banda-

ríkjunum)  

– Sameiginlegt félag („JV“, Bandaríkjunum) 

Sky og ViacomCBS 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 og sameiginlega félagsins er sem hér segir: 

– Sky: eignarhaldsfélag en dótturfyrirtæki þess eru með starfsemi í virðiskeðju hljóð- og myndmiðlunar, einkum í 

Bretlandi, Írlandi, Þýskalandi, Austurríki og á Ítalíu. Sky er endanlega í eigu Comcast Corporation („Comcast“), sem 

er alþjóðlegt fjölmiðla-, tækni- og afþreyingarfyrirtæki. Viðvera Comcast í Evrópu er nánast alfarið í gegnum Sky og 

NBCUniversal („NBCU“), fjölmiðla- og afþreyingarfyrirtæki sem fæst við hljóð- og myndmiðlun, sem og heima-

afþreyingu með dreifingu á DVD-diskum, Blue-ray og tónlistardiskum beint til neytenda. 

– ViacomCBS: alþjóðlegt fjölmiðla- og afþreyingarfyrirtæki sem framleiðir efni og upplifun fyrir áhorfendur um allan 

heim. Eignasafni ViacomCBS er sem stendur skipt upp í þrjá hluta: sjónvarpsafþreyingu, kapalstöðvar og afþrey-

ingarmyndefni. ViacomCBS lýtur yfirráðum af hálfu National Amusements Inc.  

– JV: nýstofnað sameiginlegt félag í því skyni að i) setja upp og starfrækja pöntunarmyndveitu í áskrift sem dreift er 

beint til neytenda í formi þjónustu sem veitt er í gegnum netið og í gegnum vettvang þriðja aðila og tengdan búnað 

með hljóðmyndrænu efni, sem og ii) heildsala á hluta af línulegum áskriftarstöðvum ViacomCBS og NBCU í gegnum 

þriðju aðila sem dreifa myndefni í gegnum fjölvarp í 22 Evrópulöndum, m.a. eftirfarandi löndum innan EES: 

Búlgaríu, Króatíu, Tékklandi, Danmörku, Finnlandi, Ungverjalandi, Niðurlöndum, Noregi, Póllandi, Portúgal, 

Rúmeníu, Slóvakíu, Spáni og Svíþjóð.  

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 446, 

3.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10456 – Sky/ViacomCBS/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“). 

2021/EES/69/04 

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


4.11.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 69/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10474 – Neste/Ravago/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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: 

– Neste Oyj („Neste“, Finnlandi) 

– Ravago S.A. („Ravago“) (Lúxemborg) 

Þessi tilkynning varðar sameiginleg yfirráð Neste og Ravagom í skilningi 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í 

nýstofnuðu sameiginlegu 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: 

– Neste: fæst við olíuhreinsun og verslun, með áherslu á útstreymislágmarkandi, hágæða eldsneyti fyrir samgöngutæki. 

– Ravago: starfsemi í tengslum við dreifingu á plastefnum, gúmmíi og íðefnum og framleiðslu á endurunnum/ 

samsettum fjölliðum. 

– JV: fæst við framleiðslu og sölu á fljótandi úrgangsplasti. 

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 446, 

3.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10474 – Neste/Ravago/JV 

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. 

2021/EES/69/05 

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


Nr. 69/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.11.2021 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10498 – Liberty Global/Infravia/Liberty Networks Germany) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. október 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Liberty Global plc („Liberty Global“, Bretlandi) 

– InfraVia V Invest S.à.r.l. („InfraVia“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum InfraVia Capital Partners S.A.S. (Frakklandi) 

– Liberty Networks Germany Holding GmbH („LNG“, Þýskalandi) 

Liberty Global og InfraVia öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir LNG. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Liberty Global: eignarhald og starfræksla á kapaldreifikerfum fyrir sjónvarp, breiðbandsnettengingu, talsímaþjónustu 

og farsímaþjónustu í nokkrum aðildarríkjum. 

– InfraVia: fyrirtæki í eigu sjóða sem stýrt er af InfraVia Capital Partners S.A.S., rekstrarfélagi fjárfestingarsjóða sem 

sérhæfa sig í innviðum og tæknigeirum, sem endanlega lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu Hr. Vincent Levita 

– LNG: nýstofnað sameinlegt félag sem sett er á laggirnar til þess að setja upp og annast ljósleiðaratengingu til heimila 

og netþjónustu í dreifbýli í nokkrum sambandslöndum Þýskalands. 

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 447, 

4.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10498 – Liberty Global/Infravia/Liberty Networks Germany 

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.10520 – Cummins/China Petrochemical Corporation/JV) 

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: 

– Cummins Power Generation (S) Pte. Ltd. (Singapúr); lýtur yfirráðum af hálfu Cummins Inc. („Cummins“, BNA) 

– Enze Haihe (Tianjin) Private Equity LLP; lýtur yfirráðum af hálfu China Petrochemical Corporation (Alþýðulýð-

veldinu Kína) 

– Cummins Enze (Guangdong) Hydrogen Technology Co., Ltd. („CEHT“, Alþýðulýðveldinu Kína) 

Cummins og China Petrochemical Corporation öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir CEHT. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cummins: hönnun og framleiðsla á alþjóðlegum vettvangi á dísilvélum og vélum sem ganga fyrir óhefðbundnu 

eldsneyti og orkukerfum. 

– China Petrochemical Corporation: kínversk samstæða á sviði jarðolíu og jarðolíu- og gasefna sem annast leit, 

hreinsun, vinnslu og sölu á jarðgasi, bensíni, kerósíni, dísil, jarðolíu- og gasefnavörum og tengda þjónustu. 

– CEHT: verður staðsett í Kína og mun fást við hönnun og þróun, framleiðslu, prófanir, sölu, uppsetningu og þjónustu í 

tengslum við rafgreiningartæki í vetnisframleiðslu, einkum PEM-efnarafala. 

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 446, 

3.11.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10520 – Cummins/China Petrochemical Corporation/JV 

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.10390 – CHRISTIAN BURRUS/OTPP/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32021M10390. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10443 – ALLIANZ CAPITAL/AIMCO/DALMORE/GENERATION/ 

PORTERBROOK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 

32021M10443. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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