
 

 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 79 

28. árgangur 

16.12.2021 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

2021/EES/79/01  Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum – Ákvörðun 206/21/COL  ..............  1 

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  

2021/EES/79/02  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10435 – REFRESCO GROUP/ 

HANSA-HEEMANN)  ..........................................................................................................  2 

2021/EES/79/03  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10471 – SUEZ/SCHNEIDER 

ELECTRIC/JV) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 3 

2021/EES/79/04  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10484 – PAI PARTNERS/ 

NEW TIGER)  .......................................................................................................................  4 

2021/EES/79/05  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10538 – VINCI/LINEAS/ 

LUSOPONTE) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 5 

2021/EES/79/06  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10551 – AMALFI INVEST 

OPPORTUNITIES/LA DORIA) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt 

einfaldaðri málsmeðferð  .......................................................................................................  6 

2021/EES/79/07  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10554 – BLACKSTONE/ 

FRANCISCO PARTNERS/RENAISSANCE) – Mál sem kann að verða tekið fyrir 

samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  .....................................................................................  7 

2021/EES/79/08  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10487 – CDPQ/INVESTCORP/ICR)  .......................................................................  8 



 

 

2021/EES/79/09  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10495 – WP/AP/T-MOBILE NETHERLANDS) .....................................................  8 

2021/EES/79/10  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10496 – CREMER/CLYDE INVESTMENTS/CREMER SUSTAINABLE 

FOODS JV)  ..........................................................................................................................  9 

2021/EES/79/11  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10558 – COGENIO/AVIO/TERMICA COLLEFERRO)  ........................................  9 



16.12.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 79/1 

 

 

1
6

.1
2

.2
0
2

1
 

E
E

S
-v

ið
b

æ
tir v

ið
 S

tjó
rn

artíð
in

d
i E

v
ró

p
u

sam
b

an
d

sin
s 

N
r. 7

9
/1

 

EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 14. september 2021 

Málsnúmer 87242 

Ákvörðun nr. 206/21/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Rekstrarstuðningur til einkarekinna fjölmiðla  

Lagastoð Lög nr. 58/2021 um breytingu á fjölmiðlalögum  

nr. 38/2011 og reglugerð nr. 770/2021 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Fjölbreytni fjölmiðla 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun Árleg fjárhagsáætlun: 392 milljónir ISK  

(u.þ.b. 2,6 milljónir EUR) 

Heildarfjárhagsáætlun: 784 milljónir ISK 

(u.þ.b. 4,8 milljónir EUR) 

Aðstoðarhlutfall Allt að 25% 

Gildistími 31. desember 2022 

Atvinnugreinar Dagblaðaútgáfa (J58.1.3), tímaritaútgáfa (J58.1.4), 

útvarpsútsendingar (J60.1.0), sjónvarpsútsendingar og 

dagskrárgerð (J60.2.0), starfsemi fréttastofa (J63.9.1) 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Mennta- og menningarmálaráðuneytið  

Sölvhólsgata 4  

101 Reykjavík 

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

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

2021/EES/79/01 

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

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10435 – REFRESCO GROUP/HANSA-HEEMANN) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. desember 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Refresco Deutschland Services & IT GmbH & Co. KG (alfarið í eigu Refresco Holding B.V., ásamt „Refresco“, 

Hollandi), undir sameiginlegum yfirráðum PAI Partners SAS (Frakklandi) og British Columbia Investment 

Management Corporation (Kanada) 

– Hansa Heemann AG („Hansa Heemann“, Þýskalandi) 

Refresco nær alfarið yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hansa Heemann í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Refresco: framleiðsla og átöppun fjölda mismunandi óáfengra drykkja fyrir fyrir smásala með einkavörumerki og 

fyrir eigendur vörumerkja samkvæmt framleiðslusamningi. 

– Hansa Heemann: framleiðsla og átöppun óáfengra drykkja, nánar tiltekið gosdrykkja (þ.m.t. kolsýrðir íþrótta- og 

orkudrykkir), ölkelduvatns í umbúðum og, í minna mæli, annarra tegunda drykkja sem eru ekki kolsýrðir. 

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 509, 

17.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10435 – REFRESCO GROUP/HANSA-HEEMANN 

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/79/02 

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

(mál M.10471 – SUEZ/SCHNEIDER ELECTRIC/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Suez Groupe SAS („Suez“, Frakklandi) 

– Schneider Electric Industries SAS („Schneider Electric“, Frakklandi) 

– Joint Venture („JV“, Frakklandi) 

Suez og Schneider Electric ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Suez: veitir þjónustu við vatnsstjórnun, endurvinnslu og endurheimt úr skólpi fyrir viðskiptavini meðal almennings og 

iðnfyrirtækja og við söfnun, flokkun, endurvinnslu, förgun og meðhöndlun hættulauss og hættulegs úrgangs auk 

þjónustu vegna þéttbýlisþróunar. 

– Schneider Electric: annast orkustjórnun og sjálfvirknilausnir fyrir heimili, byggingar, gagnaver, innviði og iðnað. 

– JV: hönnun, þróun og sala hugbúnaðar fyrir vatnsstjórnunar- og skólphreinsistöðvar fyrir rekstraraðila sveitarstjórna 

og viðskiptavini á sviði iðnaðar um heim allan. 

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

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

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 505, 

15.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10471 – SUEZ/SCHNEIDER ELECTRIC/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 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/79/03 

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

(mál M.10484 – PAI PARTNERS/NEW TIGER) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners S.à.r.l.. („PAI Partners“, Frakklandi), hluti af PAI-fyrirtækjasamstæðunni 

– New Tiger LLC („New Tiger“, Bandaríkjunum), stýrt af PepsiCo, Inc. 

PAI Partners nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir New Tiger. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– PAI Partners: stýrir ýmsum sjóðum sem fjárfesta í fyrirtækjaþjónustu, dreifingu, matvælum og neytendavörum, 

almennri iðnaðarstarfsemi og heilbrigðisgeiranum. 

– New Tiger: þróun, framleiðsla, markaðsþróun, markaðssetning, dreifing og sala tiltekinna ávaxtasafa og drykkja úr 

ávaxtasafa í Evrópu, einkum undir vöruheitunum „Tropicana“, „Naked“ og „Punica“.  

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 505, 

15.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10484 – PAI PARTNERS/NEW TIGER 

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/79/04 

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

(mál M.10538 – VINCI/LINEAS/LUSOPONTE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. desember 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– VINCI Highways S.A.S („VINCI“, Frakklandi), tilheyrir VINCI-samstæðunni (Frakklandi) 

– LINEAS – CONCESSÕES DE TRANSPORTES, SGPS, S.A. („LINEAS“, Portúgal), lýtur yfirráðum Mota-Engil 

SGPS, S.A. (Portúgal) og GNB – Concessões SGPS, S.A. (Portúgal) 

– Lusoponte – Concessionária para a Travessia do Tejo S.A („Lusoponte“, Portúgal) 

VINCI og LINEAS ná í sameiningu yfirráðum að fullu, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Lusoponte í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– VINCI: starfar einkum á sviði sérleyfisverkefna við hraðbrautir. Það tilheyrir VINCI-samstæðunni, fjölþættri 

samstæðu sem starfar einkum í Frakklandi og nokkrum öðrum löndum, bæði innan Evrópusambandsins og utan þess, 

á sviði sérleyfisverkefna og innviða (mest flugvalla og hraðbrauta), byggingastarfsemi, opinberra framkvæmda og 

mannvirkjagerð, rafmagnsverkfræði, loftjöfnunartækni, vélasmíði og vegavinnu. 

– LINEAS: hlutafjárstýring fyrir fyrirtæki sem starfa eingöngu á sviði sérleyfisverkefna vegna vegagerðar fyrir 

einkaaðila og hið opinbera sem og fyrir fyrirtæki sem taka þátt í innkaupum á vegum einkaaðila og hins opinbera 

vegna sérleyfisverkefna vega, járnbrauta og flugvalla. LINEAS starfar í Portúgal, á Spáni og í Brasilíu. 

– Lusoponte: handhafi sérleyfis fyrir hönnun, byggingu, fjármögnun, rekstur og viðhald með veggjöldum á Vasco de 

Gama-brúnni og 25 de Abril-brúnni yfir Tagus-fljótið í Lissabon sem rennur í mars 2030.  

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 509, 

17.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10538 – VINCI/LINEAS/LUSOPONTE 

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 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/79/05 

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

(mál M.10551 – AMALFI INVEST OPPORTUNITIES/LA DORIA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Amalfi Invest Opportunities S.à r.l. („AIO“, Lúxemborg), alfarið undir yfirráðum Investindustrial S.A. 

(„Investindustrial“, Lúxemborg) 

– La Doria S.p.A („La Doria“, Ítalíu), alfarið undir yfirráðum tiltekinna meðlima Ferraioli-fjölskyldunnar 

AIO nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir La Doria í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Investindustrial (og dótturfélag þess AIO): fjárfestir í meðalstórum fyrirtækjum, staðsettum í Evrópu, þ.m.t. Ítalíu, 

Portúgal, Spáni og Bretlandi, með áherslu á fjögur aðalsvið fjárfestinga: neytendavöru og afþreyingu, heilsugæslu og 

-þjónustu, iðnaðarframleiðslu og tækni. 

– La Doria: starfar um allan heim að framleiðslu og markaðssetningu matvæla, einkum unnum úr grænmetis- 

ávaxtasafa. 

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 505, 

15.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10551 – AMALFI INVEST OPPORTUNITIES/LA DORIA 

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 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.10554 – BLACKSTONE/FRANCISCO PARTNERS/RENAISSANCE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. desember 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) 

– RL AcquisitionCo, Inc. („Renaissance“, Bandaríkjunum), alfarið undir yfirráðum Francisco Partners 

Blackstone og Francisco Partners ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 

4. mgr. 3. gr. sömu reglugerðar, yfir Renaissance. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: alþjóðlegur stýringaraðili eignaflokka á breiðu bili, þar með talið og meðal annars, óskráð hlutabréf, 

fasteignir og eigið fé og skuldir opinberra aðila, vaxtarfjármagn, tækifærisfjárfestingar í eignum með lítið lánshæfi, 

fasteignir og fjármagn á eftirmarkaði. 

– Francisco Partners: fyrirtæki sem á hlutafé í óskráðum félögum og fjárfestir eingöngu í tækniiðnaði og iðnaði sem 

byggir á tækni og 

– Renaissance: selur hugbúnað sem er hannaður fyrir menntageirann, leikskóla og síðari skólastig, sem og hugbúnað 

sem byggist á tölvuskýi og verkflæðistæki sem gefa kennurum færi á skilvirkari kennslu.  

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 509, 

17.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10554 – BLACKSTONE/FRANCISCO PARTNERS/RENAISSANCE 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10487 – CDPQ/INVESTCORP/ICR) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32021M10487. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10495 – WP/AP/T-MOBILE NETHERLANDS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. nóvember 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 

32021M10495. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10496 – CREMER/CLYDE INVESTMENTS/CREMER  

SUSTAINABLE FOODS JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. nóvember 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 

32021M10496. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10558 – COGENIO/AVIO/TERMICA COLLEFERRO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. desember 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 

32021M10558. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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