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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10177 – Repsol/Suez/Ecoplanta) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Suez Recycling and Recovery Spain, S.L., sem er hluti af Suez-fyrirtækjasamstæðunni („Suez“, Frakklandi), 

– Repsol Industrial Transformation, S.L., sem er hluti af Repsol-fyrirtækjasamstæðunni („Repsol“, Spáni), 

– Ecoplanta Molecular Recycling Solution, S.L. („Ecoplanta“, Spáni); sem lýtur sem stendur yfirráðum Suez. 

Suez og Repsol ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. 

sömu gerðar, yfir Ecoplanta. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Suez: starfsemi í tengslum við vatns- og úrgangsstjórnun. 

– Repsol: framleiðsla og markaðssetning á margs konar efnavörum, þ.m.t. efni sem eru unnin úr jarðolíu eða jarðgasi. 

– Ecoplanta: þróun, smíði og rekstur starfsstöðvar í Tarragona-sýslu á Spáni til vinnslu úrgangs yfir í lífeldsneyti/lífefni 

þar sem hráefnaúrgangi í föstu formi frá bæjum er umbreytt í lífmetan.  

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 170, 

6.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10177 – Repsol/Suez/Ecoplanta 

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/32/01 

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

(mál M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Entega AG („Entega“, Þýskalandi), 

– Viessmann Werke GmbH & Co. KG („Viessmann“, Þýskalandi), 

– Energy Market Solutions GmbH („EMS“, Þýskalandi) og  

– Energy Project Solutions GmbH („EPS“, Þýskalandi); sem bæði eru sem stendur alfarið í eigu Viessmann via Digital 

Energy Solutions GmbH & Co. KGA (Þýskalandi). 

Entega og Viessmann ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr.  

3. gr. sömu gerðar, yfir EMS og Entega nær eitt yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

EPS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Entega: starfar á rekstrarsviði orkuvinnslu, orkuviðskipta, orkuafhendingar, orkuneta, opinberrar rekstrarstjórnunar og 

sameiginlegrar þjónustu, í samstarfi við dótturfélög sín. 

– Viessmann: starfar við framleiðslu hita-, iðnaðar- og kælikerfa, þ.m.t. skipulagningu og innleiðingu nýtinna 

orkukerfa. 

– EMS: veitir sérsniðnar rafmagnsvörur fyrir heimili og fyrirtæki sem og snjallar þjónustulausnir fyrir nýja þátttakendur 

orkumarkaðarins. 

– EPS: veitir þjónustu á sviði ráðgjafar, skipulags- og verkefnastjórnunar til að hámarka mögulega orkunotkun fyrir 

fyrirtæki og rekstraraðila. 

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 164, 

4.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10181 – Entega/Viessmann/EMS/EPS 

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/32/02 

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

(mál M.10196 – Magna/LGE/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Magna Metalforming GmbH („Magna Metalforming“, Austurríki), sem er óbeint dótturfélag og alfarið í eigu Magna 

International Inc. („Magna“, Kanada), 

– LG Electronics Inc. („LGE“, Suður-Kóreu),  

– Sameiginlegt félag („JV“, Suður-Kóreu). 

Magna Metalforming og LGE ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. 

mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Magna: söluaðili bifreiða á heimsvísu sem hannar, skipuleggur og framleiðir íhluti, tengibúnað, kerfi, undirkerfi og 

einingar fyrir framleiðendur upprunalegs búnaðar fyrir fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki í Norður-Ameríku, 

Suður-Ameríku, Asíu og Afríku. 

– LGE: suður-kóeanskur framleiðandi samþættra rafeindavara með starfsemi um allan heim og dreifikerfi í fleiri en  

150 löndum.  

– JV: framleiðir og selur tilteknar íhlutavörur, rafknúin drifkerfi og áriðlakerfi fyrir íhluti og kerfi í rafknúin ökutæki og 

tvinnökutæki. 

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 161, 

3.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10196 – Magna/LGE/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/32/03 

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

(mál M.10228 – Advent/Mondial Relay) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum), 

– Mondial Relay SAS („Mondial Relay“, Frakklandi). 

Advent nær eitt yfirráðum í heild, óbeint í gegnum InPost SA, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Mondial Relay. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Advent: framtakssjóður með áherslu á kaup á eignarhlutum og stýringu fjárfestingarsjóða í ýmsum atvinnugreinum, 

þ.m.t. viðskipta- og fjármálageirinn, iðnaðarvörur og -þjónusta, smásölustarfsemi, merkjavörur fyrir neytendamarkað 

og afþreyingarþjónusta, fjölmiðlun, fjarskipta- og upplýsingatækni sem og heilbrigðisþjónusta og lyf. Advent starfar, 

fyrir tilstilli stýrðra félaga í eignasafni sínu, Hermes UK, Hermes Germany og InPost SA, á sviði netþjónustu, sem 

felur í sér að sækja og senda, og afhendingarþjónustu lítilla pakka í Bretlandi, Þýskalandi, Póllandi og Ítalíu og, að 

litlu leyti, á sviði afhendingar yfir landamæri.  

– Mondial Relay: félag sem starfar á sviði netþjónustu, sem felur í sér að sækja og senda, og afhendingarþjónustu lítilla 

pakka í Frakklandi, Belgíu, Lúxemborg, Hollandi, Portúgal og Spáni. Mondial Relay starfar einnig, að litlu leyti, við 

afhendingar yfir landamæri. 

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 framkvæmda-

stjórnarinnar 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 170, 

6.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10228 – Advent/Mondial Relay 

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/32/04 

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

(mál M.10242 – Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– MWBS Beteiligungs GmbH („MWBS“, Þýskalandi); sem lýtur yfirráðum Melitta Unternehmensgruppe Bentz KG 

(„Melitta“, Þýskalandi), 

– The Enabling Company GmbH („TEC“, Þýskalandi); sem lýtur yfirráðum Burda GmbH („Burda“, Þýskalandi); sem 

tilheyrir Hubert Burda Media Holding KG („Hubert Burda Media“, Þýskalandi), 

– Roast Market GmbH („Roast Market“, Þýskalandi). 

Melitta og Hubert Burda Media ná yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Roast 

Market. 

Samruninn á sér stað með samningsbundinni stjórnun. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Melitta: framleiðir og selur kaffi, kaffivélar og heimilisvörur. 

– Hubert Burda Media: starfar á sviði fjölmiðla, rafrænna viðskipta, prentunar, markaðssetningar, smásölu, hlutafjár-

viðskipta og þjónustuveitingar.  

– Roast Market: sérhæfður kaffismásali á netinu. 

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 164, 

4.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10242 – Melitta/Hubert Burda Media/Roast Market 

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. 32/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.5.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10246 – Hellman & Friedman/Cordis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 29. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 

nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hellman & Friedman LLC („H&F“, Bandaríkjunum) og 

– Cordis-viðskiptahluti Cardinal Health, Inc. („Cordis“, Bandaríkjunum); sem lýtur yfirráðum Cardinal Health, Inc. 

(„Cardinal Health“, Bandaríkjunum). 

H&F nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Cordis. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– H&F: framtakssjóður sem fjárfestir um allan heim í mismunandi atvinnugreinum. 

– Cordis: þróar og selur um allan heim æðatæknibúnað til inngripsmeðferðar.  

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 170, 

6.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10246 – Hellman & Friedman/Cordis  

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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6.5.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10248 – AP/Lutech) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apax Partners LLP („AP“, Bretlandi),  

– Lutech S.p.A. („Lutech“, Ítalíu); sem lýtur óbeint yfirráðum One Equity Partners („OEP“, Bandaríkjunum). 

AP nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Lutech.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AP: veitir ráðgjafaþjónustu á sviði fjárfestinga. 

– Lutech: veitir þjónustu og lausnir á sviði upplýsingatækni og starfar á sviði endursölu upplýsingatæknivara, aðallega á 

Ítalíu.  

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 161, 

3.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10248 – AP/Lutech 

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. 32/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.5.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10253 – Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Colony Capital, Inc. („Colony Capital“, Bandaríkjunum), 

– Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Bandaríkjunum), 

– Japan JV (Singapúr). 

Colony Capital og Goldman Sachs ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir hinu nýstofnaða sameiginlega félagi „Japan JV“. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Colony Capital: stýrir alþjóðlegu eignasafni sem samanstendur m.a. af fjárfestingum í stafrænum innviðum, þ.m.t. 

stóreiningarmöstrum, gagnaverum, smáeiningarkerfum og ljósleiðarakerfum. 

– Goldman Sachs: fjárfestingarbankastarfsemi um allan heim sem og verðbréfa- og fjárfestingarstjórnun. Fyrirtækið 

veitir fjölmörgum og fjölbreytilegum viðskiptahópi margvíslega banka-, verðbréfa- og fjárfestingarþjónustu um allan 

heim.  

– Japan JV: setur upp, á og rekur gagnaver eða kaupir eignir gagnavera í Japan. 

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 170, 

6.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10253 – Colony Capital/Goldman Sachs/Japan JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2021/EES/32/08 

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


6.5.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10254 – Apax Partners/Rodenstock) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Apax Partners LLP („Apax“, Bretlandi) og 

– Rodenstock-fyrirtækjasamstæðan („Rodenstock“, Þýskalandi). 

Apax nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Rodenstock. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Apax: þjónusta í tengslum við fjárfestingaráðgjöf til framtakssjóða sem fjárfesta í margvíslegum atvinnuvegum. 

– Rodenstock: framleiðir og dreifir augnlinsum og, að takmörkuðu leyti, gleraugnaumgjörðum, sólgleraugum, 

hvarfefnum fyrir augnlinsur og sjóntækjabúnaði. 

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 170, 

6.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10254 – Apax Partners/Rodenstock 

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. 32/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 6.5.2021 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10266 – Astorg Asset Management/Corialis) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. apríl 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sjóðurinn Astorg VII, SCSp („Astorg“, Lúxemborg), 

– Corialis (Lúxemborg). 

Astorg nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Corialis. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: fjárfestir í fjármálafyrirtæki. 

– Corialis: starfar við framleiðslu og þjónustu í tengslum við þrýstimótað ál og álhúðuð byggingakerfa, ramma fyrir 

glugga, hurðir, rennihluti og þakkerfi sem og blómaskála, hengiveggi og rimlahandriði. 

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 168, 

5.5.2021). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10266 – Astorg Asset Management/Corialis 

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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6.5.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 32/11 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10207 – ICG/Dr. Axel Paeger/AMEOS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. apríl 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 

32021M10207. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10214 – Clearlake/TA Associates/Precisely) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. apríl 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 

32021M10214. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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