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EFTA-STOFNANIR 
FASTANEFND EFTA-RÍKJANNA 

UNDIRNEFND I UM FRJÁLSA VÖRUFLUTNINGA 

HÆTTULEG EFNI 

SKRÁ YFIR ÁKVARÐANIR EES-EFTA-RÍKJANNA UM LEYFISVEITINGU Í SAMRÆMI VIÐ 

8. MGR. 64. GR. REGLUGERÐAR (ESB) NR. 1907/2006 (EFNAREGLURNAR REACH) Á 

FYRRI HLUTA 2020 

Til upplýsingar í sameiginlegu EES-nefndinni 

Með vísan til ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/2008 frá 14. mars 2008 var eftirfarandi 

skrám yfir ákvarðanir um leyfisveitingu, sem voru samþykktar á grundvelli 8. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1907/2006 (efnareglurnar REACH), fyrir tímabilið 1. janúar til 30. júní 2020, beint til sameiginlegu EES-

nefndarinnar á fundi nefndarinnar 25. september 2020. 

* * * * * *  

2021/EES/8/01 
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VIÐAUKI 

Skrá yfir ákvarðanir um leyfisveitingu 

Eftirfarandi ákvarðanir um leyfisveitingu í samræmi við 8. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 (efnareglurnar 

REACH) hafa verið teknar í EES-EFTA-ríkjunum á tímabilinu 1. janúar – 30. júní 2020: 

Efnaheiti 

Ákvörðun 

framkvæmdastjórnar-

innar skv. 8. mgr.  

64. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1907/2006 

Land 
Dagsetning 

ákvörðunar 

Krómtríoxíð C(2020) 1655 Ísland 8.5.2020 

Krómtríoxíð C(2020) 1655 Liechtenstein 7.5.2020 

Krómtríoxíð C(2020) 1655 Noregur 28.4.2020 

Krómtríoxíð C(2020) 1656 Ísland 8.5.2020 

Krómtríoxíð C(2020) 1656 Liechtenstein 16.4.2020 

Krómtríoxíð C(2020) 1656 Noregur 16.4.2020 

Krómtríoxíð C(2020)7 Ísland 23.1.2020 

Krómtríoxíð C(2020)7 Liechtenstein 30.1.2020 

Krómtríoxíð C(2020)7 Noregur 6.2.2020 

Díkróm tris(krómat) C(2020) 2056 Ísland 8.5.2020 

Díkróm tris(krómat) C(2020) 2056 Liechtenstein 27.4.2020 

Díkróm tris(krómat) C(2020) 2056 Noregur 28.4.2020 

Díkróm tris(krómat) C(2020) 2090 Ísland 8.5.2020 

Díkróm tris(krómat) C(2020) 2090 Liechtenstein 7.5.2020 

Díkróm tris(krómat) C(2020) 2090 Noregur 28.4.2020 

Pentasinkkrómatoktahýdroxíð C(2020) 1841 Ísland 8.5.2020 

Pentasinkkrómatoktahýdroxíð C(2020) 1841 Liechtenstein 27.4.2020 

Pentasinkkrómatoktahýdroxíð C(2020) 1841 Noregur 16.4.2020 

Kalíumdíkrómat C(2020) 2073 Ísland 8.5.2020 

Kalíumdíkrómat C(2020) 2073 Liechtenstein 27.4.2020 

Kalíumdíkrómat C(2020) 2073 Noregur 28.4.2020 

Kalíumdíkrómat C(2020) 2085 Ísland 8.5.2020 

Kalíumdíkrómat C(2020) 2085 Liechtenstein 7.5.2020 

Kalíumdíkrómat C(2020) 2085 Noregur 28.4.2020 

Kalíumhýdroxýoktaoxídísínkatdíkrómat C(2020) 2089 Ísland 8.5.2020 

Kalíumhýdroxýoktaoxídísínkatdíkrómat C(2020) 2089 Liechtenstein 7.5.2020 

Kalíumhýdroxýoktaoxídísínkatdíkrómat C(2020) 2089 Noregur 28.4.2020 

Natríumdíkrómat C(2020) 2084 Ísland 8.5.2020 

Natríumdíkrómat C(2020) 2084 Liechtenstein 7.5.2020 

Natríumdíkrómat C(2020) 2084 Noregur 28.4.2020 

Natríumdíkrómat C(2020) 2088 Ísland 8.5.2020 

Natríumdíkrómat C(2020) 2088 Liechtenstein 7.5.2020 

Natríumdíkrómat C(2020) 2088 Noregur 28.4.2020 

Strontíumkrómat C(2020) 2076 Ísland 8.5.2020 

Strontíumkrómat C(2020) 2076 Liechtenstein 7.5.2020 

Strontíumkrómat C(2020) 2076 Noregur 28.4.2020 
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UNDIRNEFND I UM FRJÁLSA VÖRUFLUTNINGA 

LYF 

SKRÁ YFIR MARKAÐSLEYFI SEM GEFIN VORU ÚT Í EES-EFTA-RÍKJUNUM Á FYRRI 

HELMINGI ÁRSINS 2020 

Til upplýsingar í sameiginlegu EES-nefndinni 

Með vísan til ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/1999 frá 28. maí 1999 var eftirfarandi 

skrám um markaðsleyfi fyrir lyfjum frá 1. janúar – 30. júní 2020 beint til sameiginlegu EES-

nefndarinnar á fundi nefndarinnar 25. september 2020: 

I. viðauki  Skrá yfir ný markaðsleyfi 

II. viðauki  Skrá yfir endurnýjuð markaðsleyfi 

III. viðauki  Skrá yfir framlengd markaðsleyfi 

IV. viðauki  Skrá yfir afturkölluð markaðsleyfi 

V. viðauki  Skrá yfir markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið 

* * * * * * 

2021/EES/8/02 
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir ný markaðsleyfi 

Eftirtalin markaðsleyfi voru gefin út í EES-EFTA-ríkjunum frá 1. janúar – 30. júní 2020: 

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/19/1415 Amsparity Ísland 19.2.2020 

EU/1/19/1415 Amsparity Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1415 Amsparity Noregur 20.2.2020 

EU/1/20/1427 Arsenic trioxide Mylan  Ísland 20.4.2020 

EU/1/20/1427 Arsenic trioxide Mylan  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1427 Arsenic trioxide Mylan  Noregur 14.4.2020 

EU/2/19/249 Aservo EquiHaler Ísland 18.2.2020 

EU/2/19/249 Aservo EquiHaler Liechtenstein 29.2.2020 

EU/2/19/249 Aservo EquiHaler Noregur 5.3.2020 

EU/1/20/1439 Atectura Breezhaler Ísland 23.6.2020 

EU/1/20/1439 Atectura Breezhaler Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1439 Atectura Breezhaler Noregur 8.6.2020 

EU/1/19/1413 Azacitidine Accord Ísland 19.2.2020 

EU/1/19/1413 Azacitidine Accord Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1413 Azacitidine Accord Noregur 21.2.2020 

EU/1/19/1416 Azacitidine Betapharm Ísland 16.4.2020 

EU/1/19/1416 Azacitidine Betapharm Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1416 Azacitidine Betapharm Noregur 31.3.2020 

EU/1/20/1426 Azacitidine Mylan  Ísland 17.4.2020 

EU/1/20/1426 Azacitidine Mylan  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1426 Azacitidine Mylan  Noregur 2.4.2020 

EU/1/19/1406 Baqsimi Noregur 13.1.2020 

EU/1/20/1441 Bemrist Breezhaler Ísland 22.6.2020 

EU/1/20/1441 Bemrist Breezhaler Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1441 Bemrist Breezhaler Noregur 8.6.2020 

EU/1/19/1417 Beovu  Ísland 18.2.2020 

EU/1/19/1417 Beovu  Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1417 Beovu  Noregur 19.2.2020 

EU/1/19/1403 
Budesonide/Formoterol Teva 

Pharma B.V. 
Ísland 22.5.2020 

EU/1/19/1403 
Budesonide/Formoterol Teva 

Pharma B.V. 
Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1403 
Budesonide/Formoterol Teva 

Pharma B.V. 
Noregur 14.4.2020 

EU/1/19/1409 Cegfila Ísland 9.1.2020 

EU/1/20/1429 Cinacalcet Accordpharma Ísland 21.4.2020 

EU/1/20/1429 Cinacalcet Accordpharma Noregur 14.4.2020 

EU/1/19/1395 
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid 

Mylan 
Ísland 20.1.2020 

EU/1/19/1395 
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid 

Mylan 
Noregur 7.2.2020 

EU/1/20/1451 Daurismo Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/19/1412 Deferasirox Accord Ísland 15.1.2020 
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/19/1412 Deferasirox Accord Noregur 22.1.2020 

EU/1/19/1418 Dexmedetomidin Accord Ísland 18.2.2020 

EU/1/19/1418 Dexmedetomidin Accord Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1418 Dexmedetomidin Accord Noregur 19.2.2020 

EU/1/19/1411 Evenity Noregur 3.1.2020 

EU/1/20/1434 Fetcroja  Ísland 19.5.2020 

EU/1/20/1434 Fetcroja  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1434 Fetcroja  Noregur 8.5.2020 

EU/1/20/1450 Fingolimod Accord Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1433 Fluad Tetra Ísland 16.6.2020 

EU/1/20/1433 Fluad Tetra Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1433 Fluad Tetra Noregur 2.6.2020 

EU/1/20/1428 Givlaari  Ísland 20.3.2020 

EU/1/20/1428 Givlaari  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1428 Givlaari  Noregur 6.3.2020 

EU/2/19/245 Gumbohatch Noregur 29.6.2020 

EU/1/20/1447 Insulin aspart Sanofi Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/19/1407 Isturisa Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1407 Isturisa Ísland 16.1.2020 

EU/1/19/1407 Isturisa Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1407 Isturisa Noregur 3.2.2020 

EU/1/20/1422 Liumjev  Ísland 17.4.2020 

EU/1/20/1422 Liumjev  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1422 Liumjev  Noregur 31.3.2020 

EU/2/20/253 Lydaxx Ísland 2.6.2020 

EU/2/20/253 Lydaxx Noregur 9.6.2020 

EU/1/19/1414 Mayzent Ísland 21.2.2020 

EU/1/19/1414 Mayzent Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1414 Mayzent Noregur 27.1.2020 

EU/1/20/1436 Nepexto Ísland 16.6.2020 

EU/1/20/1436 Nepexto Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1436 Nepexto Noregur 9.6.2020 

EU/2/19/246 Neptra Noregur 6.1.2020 

EU/1/20/1425 Nilemdo  Ísland 20.4.2020 

EU/1/20/1425 Nilemdo  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1425 Nilemdo  Noregur 15.4.2020 

EU/1/20/1432 Nubeqa Ísland 17.4.2020 

EU/1/20/1432 Nubeqa Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1432 Nubeqa Noregur 1.4.2020 

EU/1/20/1424 Nustendi Ísland 17.4.2020 

EU/1/20/1424 Nustendi Noregur 3.4.2020 

EU/1/20/1453 

Paliperidone Janssen-Cilag 

International 
Ísland 26.6.2020 

EU/1/20/1453 

Paliperidone Janssen-Cilag 

International 
Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1453 

Paliperidone Janssen-Cilag 

International 
Noregur 29.6.2020 

EU/1/19/1409 Pegfilgrastim Mundipharma Noregur 9.1.2020 
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/19/1388 Polivy Ísland 24.1.2020 

EU/1/19/1388 Polivy Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1388 Polivy Noregur 27.1.2020 

EU/1/19/1393 Quofenix Noregur 9.1.2020 

EU/1/20/1452 Reblozyl Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/19/1420 Recarbrio Ísland 18.2.2020 

EU/1/19/1420 Recarbrio Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1420 Recarbrio Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1420 Recarbrio Noregur 19.2.2020 

EU/1/19/1420 Recarbrio Noregur 23.4.2020 

EU/1/20/1430 Rybelsus Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1404 Rinvoq Noregur 3.1.2020 

EU/1/20/1431 Ruxience Ísland 20.4.2020 

EU/1/20/1431 Ruxience Noregur 14.4.2020 

EU/1/20/1430 Rybelsus Ísland 22.4.2020 

EU/1/20/1430 Rybelsus Noregur 14.4.2020 

EU/1/20/1435 Sarclisa Ísland 23.6.2020 

EU/1/20/1435 Sarclisa Noregur 12.6.2020 

EU/1/19/1387 Senstend Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1410 Spravato Ísland 3.1.2020 

EU/1/19/1410 Spravato Noregur 15.1.2020 

EU/1/19/1421 Staquis Ísland 20.4.2020 

EU/1/19/1421 Staquis Noregur 3.4.2020 

EU/2/19/248 Stelfonta Ísland 20.2.2020 

EU/2/19/248 Stelfonta Liechtenstein 29.2.2020 

EU/2/19/248 Stelfonta Noregur 30.1.2020 

EU/1/19/1408 Sunosi Ísland 24.1.2020 

EU/1/19/1408 Sunosi Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1408 Sunosi Noregur 27.1.2020 

EU/1/19/1405 Tavlesse Ísland 15.1.2020 

EU/1/19/1405 Tavlesse Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/19/1405 Tavlesse Noregur 7.2.2020 

EU/1/19/1394 Tigecycline Accord Ísland 29.4.2020 

EU/1/19/1394 Tigecycline Accord Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1394 Tigecycline Accord Noregur 17.4.2020 

EU/1/19/1419 Trepulmix Ísland 21.4.2020 

EU/1/19/1419 Trepulmix Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1419 Trepulmix Noregur 14.4.2020 

EU/2/20/251 Tulaven Ísland 29.4.2020 

EU/2/20/251 Tulaven Liechtenstein 30.4.2020 

EU/2/20/251 Tulaven Noregur 29.4.2020 

EU/2/20/252 TULISSIN Ísland 19.5.2020 

EU/1/18/1309 Ulipristal Acetate Gedeon Richter Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1423 Vaxchora Ísland 21.4.2020 

EU/1/20/1423 Vaxchora Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/20/1423 Vaxchora Noregur 17.4.2020 

EU/2/20/250 Vectormune FP ILT + AE  Ísland 29.4.2020 
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/2/20/250 Vectormune FP ILT + AE  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/2/20/250 Vectormune FP ILT + AE  Noregur 29.4.2020 

EU/1/19/1399 Xospata Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/20/1442 Zeposia Ísland 22.6.2020 

EU/1/20/1442 Zeposia Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1442 Zeposia Noregur 15.6.2020 

EU/1/20/1443 Zolgensma Ísland 20.5.2020 

EU/1/20/1443 Zolgensma Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/20/1443 Zolgensma Noregur 20.5.2020 

* * * * * * 
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir endurnýjuð markaðsleyfi 

Eftirtalin markaðsleyfi voru endurnýjuð í EES-EFTA-ríkjunum frá 1. janúar – 30. júní 2020: 

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/15/1001  Akynzeo Ísland 15.1.2020 

EU/1/15/1001  Akynzeo Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/15/1001  Akynzeo Noregur 22.1.2020 

EU/1/15/1005 Aripiprazole Mylan Pharma Ísland 13.3.2020 

EU/1/15/1005 Aripiprazole Mylan Pharma Noregur 10.3.2020 

EU/1/15/1029 Aripiprazole Sandoz Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1009 Aripiprazole Zentiva Ísland 22.6.2020 

EU/1/15/1009 Aripiprazole Zentiva Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1009 Aripiprazole Zentiva Noregur 18.6.2020 

EU/1/15/1019 Bortezomib Accord Ísland 20.5.2020 

EU/1/15/1019 Bortezomib Accord Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1019 Bortezomib Accord Noregur 15.5.2020 

EU/1/13/818  Bosulif Ísland 27.2.2020 

EU/1/13/818  Bosulif Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/13/818  Bosulif Noregur 25.2.2020 

EU/1/10/645 Brinavess Ísland 22.6.2020 

EU/1/10/645 Brinavess Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/10/645 Brinavess Noregur 8.6.2020 

EU/2/15/183  Canigen L4 Liechtenstein 30.4.2020 

EU/2/15/183  Canigen L4 Noregur 28.4.2020 

EU/1/11/749  Caprelsa Ísland 21.1.2020 

EU/1/11/749  Caprelsa Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/11/749  Caprelsa Noregur 23.1.2020 

EU/1/14/974 Cerdelga Noregur 3.1.2020 

EU/2/14/180  Coliprotec F4 Ísland 24.1.2020 

EU/2/14/180  Coliprotec F4 Liechtenstein 29.2.2020 

EU/2/14/180  Coliprotec F4 Noregur 12.2.2020 

EU/1/13/890  Cometriq Ísland 20.3.2020 

EU/1/13/890  Cometriq Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/13/890  Cometriq Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/13/890  Cometriq Noregur 10.3.2020 

EU/1/15/1048 Cotellic Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/17/1262  Crysvita Noregur 20.1.2020 

EU/1/10/636 Daxas Ísland 2.6.2020 

EU/1/10/636 Daxas Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/10/636 Daxas Noregur 3.6.2020 

EU/1/13/875  Deltyba  Ísland 19.5.2020 

EU/1/13/875  Deltyba  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/13/875  Deltyba  Noregur 30.4.2020 

EU/1/15/1010  Duloxetine Mylan Ísland 27.2.2020 

EU/1/15/1010  Duloxetine Mylan Liechtenstein 29.2.2020 
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/15/1010  Duloxetine Mylan Noregur 24.2.2020 

EU/1/15/1025 Evotaz Noregur 8.4.2020 

EU/1/15/1058 Entresto Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1023  Farydak  Ísland 22.5.2020 

EU/1/15/1023  Farydak  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1023  Farydak  Noregur 7.5.2020 

EU/1/15/1007  Gardasil 9 Ísland 23.1.2020 

EU/1/15/1007  Gardasil 9 Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/15/1007  Gardasil 9 Noregur 23.1.2020 

EU/1/14/987  Holoclar Ísland 13.3.2020 

EU/1/14/987  Holoclar Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/14/987  Holoclar Noregur 16.3.2020 

EU/1/15/990 Ikervis Ísland 13.3.2020 

EU/2/15/182  Innovax-ILT Ísland 30.4.2020 

EU/2/15/182  Innovax-ILT Liechtenstein 30.4.2020 

EU/2/15/182  Innovax-ILT Noregur 5.5.2020 

EU/1/15/1041 Ivabradine Anpharm Noregur 2.6.2020 

EU/1/15/1040 Intuniv Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1000  Jinarc Ísland 22.5.2020 

EU/1/15/1000  Jinarc Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1000  Jinarc Noregur 14.4.2020 

EU/1/15/1033  Kanuma Ísland 22.5.2020 

EU/1/15/1033  Kanuma Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1033  Kanuma Noregur 23.4.2020 

EU/1/15/994 Kengrexal Noregur 13.1.2020 

EU/1/15/1024 Keytruda Ísland 16.4.2020 

EU/1/15/1024 Keytruda Noregur 2.4.2020 

EU/1/15/1060 Kyprolis Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1002 Lenvima Ísland 3.6.2020 

EU/1/15/1002 Lenvima Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1002 Lenvima Noregur 2.6.2020 

EU/1/19/1376 Libtayo Ísland 2.6.2020 

EU/1/19/1376 Libtayo Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/19/1376 Libtayo Noregur 2.6.2020 

EU/1/15/993 Lixiana Ísland 13.3.2020 

EU/1/15/993 Lixiana Noregur 10.3.2020 

EU/1/19/1355 Lorviqua Ísland 19.5.2020 

EU/1/19/1355 Lorviqua Noregur 16.4.2020 

EU/1/15/1013  Lumark  Ísland 19.5.2020 

EU/1/15/1013  Lumark  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1013  Lumark  Noregur 5.5.2020 

EU/1/14/988  Mysimba Ísland 23.1.2020 

EU/1/14/988  Mysimba Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/14/988  Mysimba Noregur 23.1.2020 

EU/1/15/1078  Natpar  Ísland 24.6.2020 

EU/1/15/1078  Natpar  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/2/15/186 Novaquin Liechtenstein 30.6.2020 



Nr. 8/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/16/1139  Ocaliva Ísland 20.5.2020 

EU/1/16/1139  Ocaliva Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/16/1139  Ocaliva Noregur 12.5.2020 

EU/1/15/1030 Odomzo Ísland 16.6.2020 

EU/1/15/1030 Odomzo Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1030 Odomzo Noregur 3.6.2020 

EU/1/18/1345  Ondexxya  Ísland 25.5.2020 

EU/1/18/1345  Ondexxya  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1014  Opdivo Ísland 19.5.2020 

EU/1/15/1014  Opdivo Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1014  Opdivo Noregur 8.5.2020 

EU/1/15/989  Orbactiv Ísland 21.1.2020 

EU/1/15/989  Orbactiv Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/15/989  Orbactiv Noregur 22.1.2020 

EU/1/16/1089  

Pandemic influenza vaccine H5N1 

AstraZeneca  
Ísland 20.3.2020 

EU/1/16/1089  

Pandemic influenza vaccine H5N1 

AstraZeneca 
Liechtenstein 

29.2.2020 

EU/1/16/1089  

Pandemic influenza vaccine H5N1 

AstraZeneca  
Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/16/1089  

Pandemic influenza vaccine H5N1 

AstraZeneca  
Noregur 24.3.2020 

EU/1/15/1034 Pemetrexed Lilly Ísland 22.6.2020 

EU/1/15/1034 Pemetrexed Lilly Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1034 Pemetrexed Lilly Noregur 15.6.2020 

EU/2/15/187 Porcilis PCV ID Ísland 22.6.2020 

EU/2/15/187 Porcilis PCV ID Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1031 Praluent Ísland 23.6.2020 

EU/1/15/1031 Praluent Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1031 Praluent Noregur 18.6.2020 

EU/1/15/997  Pregabalin Mylan Ísland 16.4.2020 

EU/1/15/997  Pregabalin Mylan Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/997  Pregabalin Mylan Noregur 16.4.2020 

EU/1/15/998  Pregabalin Mylan Pharma  Ísland 22.5.2020 

EU/1/15/998  Pregabalin Mylan Pharma  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/998  Pregabalin Mylan Pharma  Noregur 16.4.2020 

EU/1/14/916 Pregabalin Pfizer Noregur 10.6.2020 

EU/1/15/1011 Pregabalin Sandoz Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1012 Pregabalin Sandoz GmbH Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1021 Pregabalin Zentiva Ísland 16.6.2020 

EU/1/15/1021 Pregabalin Zentiva Liechtenstein 30.6.2020 

EU/1/15/1021 Pregabalin Zentiva Noregur 2.6.2020 

EU/2/15/187 Porcilis PCV ID Noregur 9.6.2020 

EU/1/10/618  Prolia Ísland 23.1.2020 

EU/1/10/618  Prolia Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/14/973  Quinsair Ísland 19.2.2020 

EU/1/14/973  Quinsair Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/14/973  Quinsair Noregur 19.2.2020 
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ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/15/1016  Repatha  Ísland 22.4.2020 

EU/1/15/1016  Repatha  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1016  Repatha  Noregur 22.4.2020 

EU/1/15/1006  Respreeza Ísland 22.5.2020 

EU/1/15/1006  Respreeza Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1006  Respreeza Noregur 28.4.2020 

EU/1/17/1250 Rubraca  Ísland 22.5.2020 

EU/1/17/1250 Rubraca  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/17/1250 Rubraca  Noregur 23.4.2020 

EU/1/15/992 Saxenda Noregur 3.1.2020 

EU/2/15/181  Sileo Ísland 19.5.2020 

EU/2/15/181  Sileo Liechtenstein 30.4.2020 

EU/2/15/181  Sileo Noregur 12.5.2020 

EU/1/13/901  Sirturo Ísland 15.1.2020 

EU/1/13/901  Sirturo Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/13/901  Sirturo Noregur 23.1.2020 

EU/1/15/991  Sivextro Ísland 15.1.2020 

EU/1/15/991  Sivextro Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/15/991  Sivextro Noregur 22.1.2020 

EU/1/15/1015 Strensiq Ísland 20.5.2020 

EU/1/15/1015 Strensiq Noregur 5.5.2020 

EU/1/15/1003  Synjardy  Ísland 16.4.2020 

EU/1/15/1003  Synjardy  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1003  Synjardy  Noregur 14.4.2020 

EU/1/15/1004 Voriconazole Hikma Ísland 25.5.2020 

EU/1/15/1004 Voriconazole Hikma Noregur 24.3.2020 

EU/1/19/1360  Waylivra Ísland 21.3.2020 

EU/1/19/1360  Waylivra Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1360  Waylivra Noregur 26.5.2020 

EU/1/15/1032  Zerbaxa Ísland 30.4.2020 

EU/1/15/1032  Zerbaxa Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/15/1032  Zerbaxa Noregur 28.4.2020 

EU/2/14/178  Zulvac SBV Ísland 21.1.2020 

EU/2/14/178  Zulvac SBV Liechtenstein 29.2.2020 

EU/2/14/178  Zulvac SBV Noregur 12.2.2020 

EU/1/19/1367  Zynteglo  Ísland 22.5.2020 

EU/1/19/1367  Zynteglo  Liechtenstein 30.4.2020 

EU/1/19/1367  Zynteglo  Noregur 11.5.2020 

* * * * * * 
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III. VIÐAUKI 

Skrá yfir framlengd markaðsleyfi 

Eftirtalin markaðsleyfi voru framlengd í EES-EFTA-ríkjunum frá 1. janúar – 30. júní 2020: 

ESB-númer Vara Land Útgáfudagur leyfis 

EU/1/15/1001/003 Akynzeo Ísland 16.4.2020 

EU/1/15/1001/003 Akynzeo Noregur 23.3.2020 

EU/1/16/1101/004 Darzalex Ísland 23.6.2020 

EU/1/11/733/005 Dificlir Ísland 20.3.2020 

EU/1/11/733/005 Dificlir Noregur 20.2.2020 

EU/1/14/923/002-007 Entyvio Ísland 24.6.2020 

EU/1/14/923/002-007 Entyvio Noregur 28.4.2020 

EU/1/18/1288/007 Halimatoz Ísland 20.4.2020 

EU/1/18/1287/007 Hefiya Ísland 20.4.2020 

EU/1/18/1286/007 Hyrimoz Ísland 20.4.2020 

EU/1/16/1147/010-018 Ibrance Ísland 22.4.2020 

EU/1/16/1147/010-015 Ibrance Noregur 19.2.2020 

EU/1/17/1254/007-011 Jorveza Ísland 16.6.2020 

EU/1/17/1254/007-011 Jorveza Noregur 2.6.2020 

EU/1/12/782/006 Kalydeco Ísland 2.1.2020 

EU/1/16/1115/003-005 Pemetrexed Fresenius 

Kabi 

Ísland 19.2.2020 

EU/1/16/1115/003-005 
Pemetrexed Fresenius 

Kabi 
Noregur 19.2.2020 

EU/1/11/717/003-004 Vyndaqel Ísland 22.4.2020 

EU/1/11/717/003-004 Vyndaqel Noregur 24.2.2020 

EU/1/17/1178/010-013 XELJANZ Ísland 2.1.2020 

    

    

* * * * * * 
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IV. VIÐAUKI 

Skrá yfir afturkölluð markaðsleyfi 

Eftirtalin markaðsleyfi voru afturkölluð í EES-EFTA-ríkjunum frá 1. janúar – 30. júní 2020: 

ESB-númer Vara Land 
Dags. 

afturköllunar 

EU/1/09/541  Clopidogrel ratiopharm GmbH Ísland 23.1.2020 

EU/1/09/541  Clopidogrel ratiopharm GmbH Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/09/541  Clopidogrel ratiopharm GmbH Noregur 13.1.2020 

EU/1/09/510 Fertavid Ísland 30.1.2020 

EU/1/09/510 Fertavid Noregur 23.1.2020 

EU/1/15/1039 Fexeric Ísland 27.2.2020 

EU/1/00/144 Helixate NexGen Ísland 3.1.2020 

EU/1/19/1357 KROMEYA Ísland 3.1.2020 

EU/1/16/1165 Lifmior Ísland 27.2.2020 

EU/1/04/287 Osseor Ísland 22.5.2020 

EU/1/04/287 Osseor Noregur 8.5.2020 

EU/1/12/796  Picato Ísland 20.2.2020 

EU/1/12/796  Picato Liechtenstein 29.2.2020 

EU/1/12/796  Picato Noregur 11.2.2020 

EU/1/04/288 Protelos Ísland 22.5.2020 

EU/1/04/288 Protelos Noregur 8.5.2020 

EU/2/09/099 Suvaxyn PCV Noregur 28.4.2020 

EU/1/17/1180 Varuby Ísland 30.1.2020 

EU/1/17/1180 Varuby Noregur 23.1.2020 

EU/1/11/671 Xiapex Ísland 6.1.2020 

EU/1/96/009 Zerit Liechtenstein 30.6.2020 

EU/2/11/130 Zulvac 1 Bovis Ísland 20.3.2020 

EU/2/11/130 Zulvac 1 Bovis Noregur 18.2.2020 

EU/2/11/131 Zulvac 1 Ovis Ísland 20.3.2020 

EU/2/11/131 Zulvac 1 Ovis Noregur 13.3.2020 

* * * * * * 
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V. VIÐAUKI 

Skrá yfir markaðsleyfi sem felld hafa verið niður tímabundið 

Eftirtalin markaðsleyfi voru felld niður tímabundið í EES-EFTA-ríkjunum frá 1. janúar – 30. júní 2020: 

ESB-númer Vara Land 
Dags. 

afturköllunar 

EU/1/12/750 Esmya Noregur 2.4.2020 

EU/1/12/796 Picato Noregur 22.1.2020 

EU/1/18/1309 Ulipristal Acetate Richter Noregur 28.5.2020 

* * * * *  
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Fürstlicher Oberster Gerichtshof um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins  

í máli Liti-Link AG v LGT Bank AG 

(Mál E-14/20) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf Fürstlicher Oberster Gerichtshof (Hæstaréttar Furstadæmisins) frá  

4. september 2020, sem var skráð í málaskrá dómstólsins 16. september 2020, með beiðni um ráðgefandi 

álit í máli Liti-Link AG v LGT Bank AG, að því er varðar eftirfarandi spurningar: 

1. Ber að túlka síðust málsgrein 26. gr. tilskipunar 2006/73/EB, sem kveður á um að greina 

megi í stuttu máli frá grundvallarskilmálum fyrirkomulagsins sem varðar þóknanir, 

umboðslaun eða ófjárhagslegan ávinning, þannig að upplýsa megi um ávinning í stuttu 

máli og í almennum orðum? 

Ef svar dómstólsins við fyrstu spurningunni er jákvætt, er eftirfarandi viðbótarspurning 

borin upp: 

1.1. Ber að túlka síðust málsgrein 26. gr. tilskipunar 2006/73/EB, sem kveður á um að 

greina megi í stuttu máli frá grundvallarskilmálum fyrirkomulagsins sem varðar 

þóknanir, umboðslaun eða ófjárhagslegan ávinning, þannig að upplýsa megi um 

ávinning í stuttu máli og í almennum orðum, t.d. með almennum eða öðrum 

fyrirframákveðnum skilmálum og skilyrðum eða ber að upplýsa hvern viðskiptavin 

eða hóp viðskiptavina sérstaklega? 

Auk þess eru eftirfarandi spurningar til viðbótar bornar upp: 

2. Er um að ræða rétta upplýsingagjöf í skilningi i-liðar b-liðar 26. gr. tilskipunar 

2006/73/EB ef viðkomandi fjárfestingarfyrirtæki tilkynnir viðskiptavini einungis að hann 

kunni að njóta ávinnings frá þriðju aðilum, eða verður fjárfestingarfyrirtækið að gefa 

skýrt til kynna hvort og hvenær viðskiptavini kunni að hlotnast slíkur ávinningur? 

3. Er um að ræða rétta upplýsingagjöf í skilningi i-liðar b-liðar 26. gr. tilskipunar 

2006/73/EB ef fjárfestingarfyrirtækið tilkynnir viðskiptavininum að upphæð ávinnings frá 

þriðja aðila velti á viðkomandi vöru og felist í hundraðshluta af þeim umsýsluþóknunum 

sem settar eru upp fyrir viðkomandi vöru, hlutfalli afsláttar af útgáfuverði eða 

hundraðshluta af útgáfuverði, eða verður fjárfestingarfyrirtækið að minnsta kosti að 

upplýsa viðskiptavininn áður en fjárfestinga- eða viðbótarþjónusta sem um er rætt er veitt 

að því er varðar reikniforsendur fyrir þóknanir, umboðslaun og ávinning sem honum 

hlotnast? 

4. Eru uppfyllt skilyrði 26. gr. tilskipunar 2006/73/EB um að greint sé frá ávinningi í stuttu 

máli, eða að fjárfestingarfyrirtækið skuldbindi sig til þess að gefa frekari upplýsingar að 

beiðni viðskiptavinarins og það virðir þá skuldbindingu, ef fjárfestingarfyrirtækið 

skuldbindur sig einvörðungu, að því er varðar viðskipti sem þegar hafa átt sér stað, til 

þess að veita viðskiptavininum frekari upplýsingar um síðustu tólf mánuði áður en 

beiðnin kemur fram? 

5. Ber aðildarríki, samkvæmt EES-samningnum, að ljá framkvæmdartilskipun sem ekki er 

rétt innleidd lárétt réttaráhrif, nánar tiltekið tilskipun 2006/73/EB? 

6. Ber að túlka 26. gr. tilskipunar 2006/73/EB þannig að unnt sé að leiða af henni réttindi 

viðskiptavina banka gagnvart þeim banka? 
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Nr. 8/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10008 – Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) 

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2020 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 

við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2)(„samrunareglugerðarinnar“). 

Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 22. janúar 2021 að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 5, 7.01.2021, bls. 21. 

(2)  Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10001 – Microsoft/Zenimax) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. janúar 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: 

– Microsoft Corporation („Microsoft“, Bandaríkjunum)  

– ZeniMax Media Inc. („ZeniMax“, Bandaríkjunum) 

Microsoft nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ZeniMax í heild. 

Samruninn á sér stað með því að nýstofnað dótturfyrirtæki Microsoft („Vault“) rennur saman við og inn í ZeniMax. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Microsoft: tæknifyrirtæki sem starfar um allan heim. Fyrirtækið býður upp á breitt vöruúrval og þjónustu við 

viðskiptavini í gegnum eftirfarandi rekstrarþætti: i) framleiðni og viðskiptaferla, (ii) greindarkerfi í skýi og iii) 

einkatölvuþjónustu. Viðskiptin varða einkum leikjastarfsemi Microsoft, sem er þáttur í persónulegri 

einkatölvuþjónustu. Microsoft þróar, gefur út og dreifir leikum fyrir einkatölvur, leikjatölvur og fartæki. Microsoft 

býður einnig fram Xbox leikjatölvuna.  

– ZeniMax: fyrirtæki í einkaeigu, sem annast þróun og útgáfu á leikjum fyrir einkatölvur, leikjatölvur og fartæki.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 40, 

5.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10001 – Microsoft/Zenimax 

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“). 
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Nr. 8/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10064 – AnaCap/Carrefour/Market Pay) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AnaCap Financial Partners III, L.P (Bretlandi); lýtur yfirráðum AnaCap Group Holdings Limited („AnaCap“, 

Bretlandi) 

– Carrefour S.A. („Carrefour“)  

– Market Pay SAS („Market Pay“); lýtur sem stendur yfirráðum Carrefour 

AnaCap og Carrefour ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Market Pay. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AnaCap: framtakssjóður með höfuðstöðvar í Bretlandi sem settur var á laggirnar 2005. AnaCap hefur frá stofnun 

verið bakhjarl fjármögnunar vegna fjárfestingartækifæra í fjármálaþjónustu í Evrópu. AnaCap Financial Partners III, 

L.P er þriðji framtakssjóðurinn sem AnaCap hefur fjármagnað. 

– Carrefour: alþjóðleg samstæða með höfuðstöðvar í Frakklandi sem sérhæfir sig í smásölu á matvöru og annarri vöru 

(t.d. bensínstöðvar, ferðaskrifstofur og viðskiptabankastarfsemi). 

– Market Pay: greiðslumiðlunarfyrirtæki með höfuðstöðvar í Frakklandi; stofnað árið 2016 af Carrefour.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 38, 

3.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10064 – AnaCap/Carrefour/Market Pay 

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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4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/19 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10067 – ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/ 

EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems Austria) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ElringKlinger AG („EK“, Þýskalandi)  

– Plastic Omnium New Energies S.A. („PO NE“, Belgíu); hluti af samstæðunni Compagnie Plastic Omnium SE („PO“, 

Frakklandi); dótturfyrirtæki Burelle SA (Frakklandi) 

– EKPO Fuel Cell Technologies GmbH („EKPO“, Þýskalandi)  

– ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH („EKAT“, Austurríki) 

EK og PO NE ná yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

EKPO í heild, og PO NE nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir EKAT. 

Bæði viðskiptin tengjast innbyrðis. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  EK: endanlegt móðurfélag samstæðunnar German ElringKlinger, afhendingaraðila fyrir ökutæki með alþjóðlega 

starfsemi, sem sérhæfir sig í léttum lausnum, rafsamgöngum, tækni varðandi þéttingu og hlífar, sem og tækja- og 

högunarþjónustu. 

– PO NE: hluti af samstæðunni PO sem einnig annast afhendingu fyrir ökutæki og er með alþjóðlega starfsemi m.a. 

með íhluti fyrir ytra borð (einkum stuðara og einingar fyrir framhluta) annars vegar og (snjallkerfi fyrir ytra borð og 

HBPO deildir) auk eldsneytisgeymslu og afhendingarkerfa (m.a. tankar og afleiðslur), háþrýstigeymslukerfi, sem og 

afmengunarkerfi, hins vegar. 

– EKPO: rannsóknir og þróun, hönnun, framleiðsla og sala á stæðum vetnisefnarafala og tengd högunarþjónusta, íhlutir 

í stæður vetnisefnarafala (t.d. tvískauta plötur, vetniseiningar, þéttingarlausnir) og samsettar einingar efnarafala 

einkum fyrir bílaframleiðslu sem er skilgreind sem framleiðsla léttra ökutækja (almenningsvagnar og 

flutningabifreiðar). 

–  EKAT: sérhæfir sig í þróun lausna fyrir kerfi vetnisknúinna 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 39, 

4.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnuim New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems 

Austria 

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/8/07 

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


Nr. 8/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10072 – Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sojitz Corporation („Sojitz“, Japan) 

– Eneos Corporation („Eneos“, Japan); dótturfyrirtæki alfarið í eigu ENEOS Holdings, Inc. (Japan) 

– Edenvale Solar Park Pty Ltd. („Edenvale“, Ástralíu); hluti af DPI Solar 3 Pte Ltd. (Singapúr) 

Sojitz Corporation og Eneos Corporation ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Edenvale í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Sojitz Corporation: verslun með vörur og þjónustu; einkum bygging og nýting orku- og sólarorkugrunnvirkja með 

áherslu á sólarorku, vindorku og lífmassaorkuframleiðslu. 

– Eneos Corporation: framleiðsla, verslun og markaðssetning á hráolíu, jarðolíuafurðum, olíuefnum, raforku, 

smurningsefnum, kolum og vetni.  

– Edenvale: þróun, bygging og starfræksla sólarorkubús í Queensland, Ástralíu.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 34, 

1.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10072 – Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park 

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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4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/21 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10115 – PAI Partners/RP Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– PAI Partners SAS („PAI Partners“, Frakklandi) 

– Apleona Group GmbH („Apleona Group“, Þýskalandi); lýtur endanlega yfirráðum EQT AB (Svíþjóð) 

PAI Partners nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Apleona Group í 

heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PAI Partners: framtakssjóður sem stýrir og/eða veitir ýmsum sjóðum sem eiga félög sem fást við margvíslegar 

atvinnugreinar ráðgjöf, t.d. viðskiptaþjónustu, matvæli og neytendavörur, almennan iðnað, heilbrigðisþjónustu, og 

smásölu og dreifingu. Áhersla er lögð á meðalstór og stór evrópsk fyrirtæki, sem einkum eru með höfuðstöðvar í 

Frakklandi. Félög í eignasafni PAI Partner í Evrópu eru einkum með starfsemi í Frakklandi, Þýskalandi og á Spáni.  

– Apleona Group: fæst við samþætta stýringu á búnaði fyrirtækja og fasteignum undir allar gerðir viðskiptastarfsemi, 

markaðssetningu á fasteignum og fasteignaleigu. Starfsemin fer fram í yfir 30 löndum með sérstakri áherslu á 

Þýskaland, Austurríki og Sviss. Hún er í eigu fjárfestingarsjóðs sem er hluti samstæðunnar EQT, samstæðu 

fjárfestingarsjóða sem endanlega lúta yfirráðum EQT AB. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 40, 

5.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10115 – PAI Partners/Apleona Group 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 8/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10116 – ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– ION Real Estate Services NV („ION“, Belgíu); lýtur yfirráðum ION Holding BV (Belgíu) 

– REI Investment Belgium I BV („NN“, Niðurlöndum); hluti af NN Group NV (Niðurlöndum) 

– Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid („bpfBOUW“, Niðurlöndum) 

– ION Residential Platform NV („IRP JV“, Belgíu) 

ION, NN og bpfBOUW ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi IRP JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ION: fasteignaþróun íbúðarhúsnæðis (íbúðir og hús, húsnæði fyrir stúdenta og eldri borgara) og verslunarhúsnæðis 

(verkefni í blandaðri byggð, skrifstofuhúsnæði og verslunarrými) í Belgíu. 

–  NN: lífeyristryggingar og tryggingavörur, auk eignastýringar og bankaþjónustu. 

– bfpBOUW: hollenskur lífeyrissjóður sem stofnaður er af atvinnurekendum og starfsmönnum í byggingargeiranum. 

– IRP JV: sérhæfður fasteignasjóður sem hefur að markmiði að byggja upp sjálfbært langtímaeignasafn íbúðarhúsnæðis 

(óvirk fjárfestingarstefna, „kaupa og halda“) á völdum þéttbýlissvæðum í Belgíu. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 36, 

2.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10116 – ION/NN/bpfBOUW/IRP 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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4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/23 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10125 – GBL/Canyon) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Groupe Bruxelles Lambert SA („GBL“, Belgíu) 

– Canyon Bicycles GmbH („Canyon“, Þýskalandi) 

GBL nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Canyon í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– GBL: eignarhaldsfélag fjárfestinga sem annast fjárfestingar í alþjóðlegum fyrirtækjum sem starfa í ýmsum greinum, 

einkum í Evrópu. 

–  Canyon: þróun, framleiðsla og dreifing á fjallahjólum, vegahjólum, þríþrautarhjólum, borgarhjólum og 

samgönguhjólum, auk tengdra íhluta/varahluta, aukahluta fyrir hjól og fatnaðar. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 39, 

4.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10125 – GBL/Canyon 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 8/24 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10128 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 28. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited („SSCP Funds“, Jersey, Bretlandi) 

– TA Associates, L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum) 

– Glenigan Limited („Glenigan“, Bretlandi) 

SSCP Funds og TA Associates ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Glenigan í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SSCP Funds: annast fjárfestingar í gegnum þrjá framtakssjóði, m.a. í óskráðum félögum og hlutabréfatengdum 

gerningum í gegnum kaup stjórnenda á fyrirtækjum, kaup utanaðkomandi á eignum stjórnenda, vaxtarfjármagn og 

önnur viðskipti með óskráð félög í Evrópu. 

–  TA Associates: beinir sjónum markvisst að tilteknum greinum innan tæknigeirans, heilbrigðisþjónustu, 

fjármálaþjónustu og viðskiptaþjónustu. 

– Glenigan: afhending á markaðsgagna- og greindarhugbúnaði og þjónusta við fyrirtæki í byggingarstarfsemi, m.a. í 

tengslum við skrifstofuflutninga og uppgerð húsnæðis, upplýsingar um verkefni og tengiliði, einkum 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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 39, 

4.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10128 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan 

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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4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/25 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10132 – Blackstone/B&J/Applegreen) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. janúar 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– B&J Holdings Limited („B&J“, Möltu) 

– Applegreen plc („Applegreen“, Írlandi) 

Blackstone og B&J ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Applegreen. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Blackstone: eignastýringarfyrirtæki sem starfar um allan heim. 

– B&J: eignarhaldsfélag í eigu Joseph Barrett og Robert Etchingham sem er stærsti hluthafi Applegreen eins og sakir 

standa. 

– Applegreen: smásali sem annast rekstur þægindaverslana sem eru staðsettar á þjónustusvæðum við þjóðvegi, 

þjónustusvæðum við stofnvegi og bensínstöðva, með viðveru á Írlandi, í Bretlandi og Bandaríkjunum. 

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 40, 

5.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10132 – Blackstone/B&J/Applegreen  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 8/26 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10135 – Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Nordic Capital X Limited („Nordic Capital“, Jersey, Ermarsundseyjum) 

– Astorg VII SLP („Astorg VII“, Lúxemborg); sjóður sem lýtur stjórn Astorg Asset Management S.a.r.l. („Astorg“, 

Lúxemborg) 

– Cytel Inc. („Cytel“, Bandaríkjunum) 

Nordic Capital og Astorg ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Cytel. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Nordic Capital: samstæða framtakssjóða sem einkum leggja áherslu á fjárfestingar á Norðurlöndunum og í völdum 

norður-evrópskum geirum. Nordic Capital fjárfestir á breiðu sviði atvinnugreina en einkum í heilbrigðisþjónustu, 

tækni og greiðslumiðlun, fjármálaþjónustu, iðnaðar- og viðskiptaþjónustu og neytendavörum. 

– Astorg: framtakssjóður með skrifstofur í Lundúnum, París, Lúxemborg, Frankfurt, New York og Mílanó. Astorg 

leitar eftir samvinnu við frumkvöðlastjórnendateymi í því skyni að kaupa alþjóðleg fyrirtæki og skapa verðmæti með 

kerfisbundinni leiðsögn, stjórnunarreynslu og viðunandi fjármögnun. 

– Cytel: afhending á gagnastýrðum hugbúnaði og þjónustu við lyfjaiðnað og líftækniðnað, m.a. hugbúnaði til hönnunar 

á tölfræðirannsóknum, og greiningarþjónustu á sviði gagnavísinda og ráðgjöf til að bæta útkomu klínískra rannsókna.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 34, 

1.2.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10135 – Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel 

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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4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/27 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9711 – Alliance Healthcare Deutschland AG/GEHE Pharma Handel GmbH) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. ágúst 2020 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 

32020M9711. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9837 – BP/Sinopec Fuel Oil Sales/BP Sinopec Marine Fuels) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. janúar 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 

32021M9837. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/15 

2021/EES/8/16 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 8/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9843 – Colony Capital/PSP/NGD) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. júlí 2020 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 

32020M9843. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9893 – C&G/Fischer/Craftnote) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. júlí 2020 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 

32020M9893. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/17 

2021/EES/8/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/29 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9968 – TOTAL/Ørsted UK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. desember 2020 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 

32020M9968. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9977 – EPGC/Metro) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. desember 2020 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 

32020M9977. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/19 

2021/EES/8/20 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 8/30 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9990 – Vattenfall/ENGIE/GASAG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. desember 2020 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 

32020M9990. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10053 – Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. janúar 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 

32021M10053. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/21 

2021/EES/8/22 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/31 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10066 – Carlyle/Flender) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. janúar 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 

32021M10066. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10074 – Hyundai Motor Company/Hyundai Assan Otomotive Sanayi) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. janúar 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 

32021M10074. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/23 

2021/EES/8/24 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 8/32 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10077 – Macquarie Bank/Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/ 

Vestone Capital) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 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 

32021M10077. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10091 – TowerBrook Capital Partners/Warburg Pincus/AA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. janúar 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 

32021M10091. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/25 

2021/EES/8/26 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


4.2.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 8/33 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10103 – Towerbrook/Consolis Rail Division) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. janúar 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 

32021M10103. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10107 – BlackRock/Mubadala/Goldman Sachs/Calisen) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. janúar 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 

32021M10107. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2021/EES/8/27 

2021/EES/8/28 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm


Nr. 8/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 4.2.2021 

 

 

Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 26. nóvember 2020 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(mál AT.39686 – Cephalon) 

Hinn 26. nóvember 2020 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur samkvæmt 101. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdastjórnin hefur 

nú, í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), birt nöfn aðila og meginefni 

ákvörðunarinnar (Stjtíð. ESB C 32, 29.1.2021, bls. 9), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra 

hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

Ákvörðunin leiðir í ljós að upphafsaðilinn að uppgjörssamningi vegna ágreinings um einkaleyfi 

(„uppgjörssamningur“), Cephalon, Inc. („Cephalon“, Bandaríkjunum), hafi fengið áskorandann, sem var 

án einkaleyfis, Teva Pharmaceutical Industries Ltd. („Teva“, Ísrael), til þess að halda að sér höndum og 

koma ekki inn á markaðinn með samheitalyf lyfsins Modafinil, sem ætlað er gegn svefntruflunum, gegn 

hagstæðum viðskiptakjörum og peningagreiðslum. Telst þessi samningur hafa að markmiði og leiða af sér 

takmörkun á samkeppni og brot á 101. gr. sáttmálans um framkvæmd Evrópusambandsins (TFEU) og  

53. gr. EES-samningsins. 

Með ákvörðuninni er Cephalon og Teva gert að forðast allar athafnir eða háttsemi sem er sams konar eða 

svipuð að markmiði eða leiðir til sams konar eða svipaðra áhrifa og uppgjörssamningurinn og eru lagðar 

sektir á fyrirtækin vegna tímabilsins frá 4. desember 2005 til 12. október 2011. Ráðgjafarnefnd um 

samkeppnishömlur og yfirburðastöðu gaf út jákvætt álit um ákvörðunina og álagðar sektir á Cephalon og 

Teva, hinn 23. nóvember 2020. 

Framkvæmdastjórnin lagði sekt að upphæð EUR 30 480 000 á Cephalon. Sektin var reiknuð út í samræmi 

við almenna aðferðafræði framkvæmdastjórnarinnar í leiðbeiningum eftirlitsstofnunarinnar frá 2006 um 

aðferðir við útreikning sekta sem lagðar eru á skv. a-lið 2. mgr. 23. gr. reglugerðar (EB) nr. 1/2003. 

Framkvæmdastjórnin lagði sekt að upphæð EUR 30 000 000 á Teva. Sektin var ákvörðuð sem föst 

upphæð sbr. 37. lið leiðbeininganna þar sem Teva hafði samþykkt að selja ekki samheitalyf Modafinil og 

var því ekki um að ræða sölu sem hafði þýðingu og unnt var að leggja til grundvallar í málinu. Við 

ákvörðun sektar tók framkvæmdastjórnin m.a. mið af því hvað varðar bæði Teva og Cephalon, að 

alvarleiki og tímabil brotsins er hið sama, auk þess sem tekjur og hagnaður upphafsaðilans (s.s. 

Cephalon), sem varðar voru með samkeppnishamlandi samningi um frestun á innkomu á markað gegn 

greiðslu (e. pay-for-delay), eru yfirleitt hærri en tekjur og hagnaður sem mögulegur samkeppnisaðili sem 

kemur með samheitalyf inn á markaðinn (s.s. Teva) verður af. Einnig tók framkvæmdastjórnin mið af 

stærð Teva og samningsstyrk. Þá gerði framkvæmdastjórnin viðkomandi fyrirtækjum að láta hjá líða að 

endurtaka athafnir eða háttsemi sem hefðu það sama að markmiði eða sömu afleiðingar. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðin með áorðnum breytingum skv. reglugerð nr. (EB) 411/2004/EBE 

(Stjtíð. L 68, 6.3.2004, bls. 1). 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.032.01.0009.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2003:001:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:068:TOC
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum við  

endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti frá 1. febrúar 2021  

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir notkun 

viðmiðunarvaxtanna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem 

nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir 

með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Breytingar á vöxtum eru feitletraðar. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 447, 23.12.2020, bls. 9, og EES-viðbæti nr. 1, 7.1.2021, bls. 17. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.2.2021 – -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,05  -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 0,00 -0,45 0,44 -0,45 0,06 -0,45 -0,45 

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.2.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,22 0,80 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.2.2021 – -0,45 -0,45 -0,45 0,19  -0,45 2,07 -0,02  -0,45 -0,45 0,12 

1.1.2021 31.1.2021 -0,45 -0,45 -0,45 0,23 -0,45 2,07 0,00 -0,45 -0,45 0,15 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2020:447:TOC
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