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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9637 – IAG/AIR EUROPA) 

Framkvæmdastjórninni barst 25. maí 2021 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við við  

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júní 2021 að hefja málsmeðferð (3) skv. c-lið 1. mgr. 6. gr. samruna-

reglugerðarinnar. Hinn 16. desember 2021 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að 

tilkynningin væri afturkölluð og sýndi fram á að fallið hefði verið frá samrunanum. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 209, 2.6.2021, bls. 25. 

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

(3) Stjtíð. ESB C 266, 6.7.2021, bls. 2. 

2022/EES/1/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10448 – MABANAFT/H&R/P2X) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. desember 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: 

– Mabanaft GmbH & Co. KG („Mabanaft“, Þýskalandi); tilheyrir Marquard & Bahls Group, en endanlegt móðurfélag 

þess er Marquard & Bahls AG (Þýskalandi) 

– H&R GmbH & Co. KGaA („H&R“, Þýskalandi); endanlegt móðurfélag H&R Group 

– P2X-Europe GmbH & Co. KG („P2X“, Þýskalandi) 

Mabanaft og H&R öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir P2X. 

Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mabanaft: hluti af Marquard & Bahls Group sem fæst við afhendingu, viðskipti með og vöruferlisstjórnun orkuvara, 

jarðolíuafurða og íðefna. 

– H&R: H&R er hluti af H&R Group. Helsta starfsemi H&R Group felst í þróun, framleiðslu, fyllingu og markaðs-

setningu á sérnota íðefna-lyfjavörum sem unnar eru úr hráolíu, s.s. vinnsluolíur, mýkingarefni, hvítolíur, grunnolíur 

og paraffín. 

– P2X: starfsemi þess varðar svokallaða PtX tækni og starfsemi. PtX merkir orkuumbreytingarferli sem er notað til þess 

að umbreyta öðru fremur endurnýjanlegum orkugjöfum í tilbúna lokaafurð á borð við gas, vökva, íðefnavörur eða 

varma. PtX-ver geta framleitt tilbúin kolvatnsefni úr vatni og koldíoxíði í gegnum raforku. Hugsanlegar PtX-vörur 

eru t.d. tilbúið og kolefnishlutlaust rafeldsneyti á borð við bensín, dísel, þotueldsneyti eða vaxefni.  

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 7, 

7.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10448 – MABANAFT/H&R/P2X 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/1/02 

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

(mál M.10491 – ALLIANZ/INTELSAT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. desember 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: 

–  Allianz SE („Allianz“, Þýskalandi) 

– Intelsat Holdings S.A. („Intelsat“, BNA) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Allianz: endanlegt móðurfélag Allianz samstæðunnar, fjármálaþjónustuveitanda með starfsemi um allan heim en 

einkum á sviði líf- og skaðatrygginga, auk eignastýringar. 

– Intelsat: starfræksla gervihnattaneta, neta á jörðu og tengjanleikainnviða, sem og veiting ýmiss konar fjarskipta-

þjónustu í þágu viðskiptavina á borð við fjarskiptafyrirtæki, fjölmiðlafyrirtæki og netþjónustuveitendur. Intelsat notar 

gervihnetti sem endurvarpsstöðvar í geimnum fyrir tal-, mynd- og gagnaflutning. 

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 7, 

7.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10491 – ALLIANZ/INTELSAT 

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. 

2022/EES/1/03 

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

(mál M.10535 – GIP/APG/AUSTRALIANSUPER/PEEL GROUP/PEEL PORTS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).  

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Global Infrastructure Management, LLC í gegnum sjóð sinn Global Infrastructure Partners („GIP“, Bandaríkjunum) 

–  APG Asset Management N.V. („APG“, Niðurlöndum) 

– AS Infra PP Pty Ltd, sem fjárvörsluaðili AS Infra PP Trust („AS“, Ástralíu) 

– Peel Holdings Group Limited („PG“, Bretlandi) 

– Peel Ports Group Limited („andlag viðskiptanna“, Bretlandi) 

GIP, APG, AS og PG öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:  

– GIP: sjóðir sem fjárfesta um allan heim í hlutafé og hlutafjártengdum fjárfestingum í innviðum og innviðatengdum 

eignum á sviði flutninga, orku, vatns, úrgangs og annarrar opinberrar þjónustu. Eitt af félögum í verðbréfasafni GIP 

sem lýtur sameiginlegum yfirráðum, Terminal Investment Limited Sarl („TIL“), fjárfestir í, þróar og stýrir 

gámastöðvum í 27 löndum víða um heim, m.a. gámastöð í höfninni í Liverpool („L2 Terminal“), sem það stýrir í 

sameiningu ásamt andlagi viðskiptanna. 

– APG: dótturfyrirtæki APG Groep N.V., sem er einn stærsti hollenski lífeyrissjóðurinn og fæst við stýringu eigna 

lífeyrissjóða í ýmsum greinum á alþjóðlegum vettvangi, m.a. í menntakerfum, opinberum geirum, byggingar-

starfsemi, orku og veitufyrirtækjum. 

– AS: stærsti eftirlauna og lífeyrissjóður Ástralíu og einn 25 helstu lífeyrissjóða á alþjóðlegum vettvangi sem annast 

framtaksfjárfestingar, einkum í innviðum, eignum, skuldum og framtakssjóðum. 

– PG: fjárfestingarfélag sem á hagsmuni í fjölbreyttu verðbréfasafni fasteigna, flutningastarfsemi- og innviðaeigna, sem 

einkum starfar í Bretlandi. 

– andlag viðskiptanna: annast hafnarþjónustu í Bretlandi og á Írlandi og skipaflutninga í Bretlandi, á Írlandi og í 

Evrópu. Hafnarstarfsemi þess fer m.a. fram í höfnum í Liverpool, Manchester Ship Canal, Port of Heysham, London 

Medway, Port of Great Yarmouth, Clydeport, auk Dublin Marine Terminals á Írlandi. Andlag viðskiptanna á 

dótturfyrirtæki, BG Freight Line („BG“) sem annast gámaflutningaþjónustu á stuttum sjóleiðum. 

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 520, 

27.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10535 – GIP/APG/AUSTRALIANSUPER/PEEL GROUP/PEEL PORTS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/1/04 

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

(mál M.10581 – SPIE/STRUKTON SERVICES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 SPIE Nederland B.V. („SPIE“, Niðurlöndum) 

 Strukton Services B.V. („Strukton Services“, Niðurlöndum); sem er hluti af Strukton Groep N.V. 

SPIE öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Strukton Services í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 SPIE: annast fjölþætta tækniþjónustu á sviði orku og fjarskipta. 

 Strukton Services: annast stjórnun og viðhald bygginga í Niðurlöndum. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 7, 

7.1.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10581 – SPIE/STRUKTON SERVICES 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/1/05 

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

(mál M.10585 – APMH INVEST/UNILABS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 17. desember 2021 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 APMH Invest A/S („APMHI“, Danmörku); lýtur yfirráðum af hálfu A.P. Møller Holding A/S („APMH“, Danmörku)  

 Unilabs Holding AB („Unilabs“, Sviss); lýtur yfirráðum af hálfu Cidra GP S.à.r.l (Lúxemborg)  

APMHI nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Unilabs í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 APMHI: fjárfestingarfélag með starfsemi um heim allan, með fjárfestingar í Maersk Tankers, Maersk Product 

Tankers, A.P. Moller Capital, KK Wind Solutions Holding A/S, Faerch, Nissens Cooling Solutions, Maersk Drilling, 

Danske Bank A/S og aðrar fjárfestingar í verðbréfum með föstum tekjum og verðbréfum. APHM stýrir einnig A.P. 

Møller-Maersk A/S (APMM) samstæðunni, sem er samþætt flutninga- og vöruferlisstýringarfyrirtæki með starfsemi 

um allan heim. 

 Unilabs: annast greiningarþjónustu og fæst við líf- og læknisfræðilega rannsóknarþjónustu (CLTS), myndgreiningar-

þjónustu, æxlunarlæknisfræðiþjónustu og lyfjaþróunarþjónustu. Fyrirtækið er með rannsóknarstofur og/eða mynd-

höndlunarmiðstöðvar í nokkrum löndum innan og utan ESB.  

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 523, 

28.12.2021. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10585 – APMH INVEST/UNILABS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/1/06 

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu


6.1.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 1/7 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10416 – STELLANTIS/FIH/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10416. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10549 – ARDIAN FRANCE/RG SAFETY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. desember 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

eru. Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10549. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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