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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Auglýsing Eftirlitsstofnunar EFTA um endurkröfuvexti sem reikna ber við  

endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti  

í EFTA-ríkjunum; vextirnir gilda frá 1. desember 2021 

Birt í samræmi við reglur um viðmiðunar- og afreiknivexti sem fram koma í VII. hluta  

leiðbeinandi reglna Eftirlitsstofnunar EFTA og 

10. gr. ákvörðunar ESA nr. 195/04/COL frá 14. júlí 2004 (1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við ákvæði kaflans um aðferð við útreikning viðmiðunar- og 

afreiknivaxta í leiðbeinandi reglum ESA um ríkisaðstoð, með áorðnum breytingum samkvæmt ákvörðun 

eftirlitsstofnunarinnar nr. 788/08/COL frá 17. desember 2008. Við útreikning gildandi viðmiðunarvaxta er 

viðeigandi álagi bætt við grunnvextina í samræmi við leiðbeinandi reglur um ríkisaðstoð.  

Grunnvextirnir eru ákvarðaðir sem hér segir: 

 Ísland Liechtenstein Noregur 

1.12.2021 –  1,88 – 0,61 0,52 

 

  

(1)  Stjtíð. ESB L 139, 25.5.2006, bls. 37, og EES-viðbætir við Stjórnartíðindi nr. 26, 25.5.2006, bls. 1. 

2022/EES/12/01 
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Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirfarandi ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 

í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins: 

Dagsetning ákvörðunar 17. nóvember 2021 

Málsnúmer 83768 

Ákvörðun nr. 257/21/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Meint aðstoð við Landsbankann og Íslandsbanka 

Lagastoð 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Tegund aðstoðar Engin aðstoð 

Atvinnugreinar Fjármálaþjónusta 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Bankasýsla ríkisins 

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

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

2022/EES/12/02 

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

Mál höfðað 10. janúar 2022 af G. Modiano Limited og Standard Wool (UK)  

Limited gegn Eftirlitsstofnun EFTA  

(Mál E-1/22) 

Hinn 10. janúar 2022 höfðuðu G. Modiano Limited og Standard Wool (UK) Limited mál fyrir EFTA-

dómstólnum á hendur Eftirlitsstofnun EFTA; í fyrirsvari eru Karl O. Wallevik, lögmaður, Advokatfirmaet 

Wallevik, Klostergaten 36, 5005 Bergen, Noregi og Charles Whiddington og Zanda Romata, lögmenn, 

Steptoe & Johnson L.L.P., 489 Avenue Louise, 1050 Brussel, Belgíu. 

Kröfur G. Modiano Limited og Standard Wool (UK) Limited eru sem hér segir: 

1. Dómstóllinn lýsi kæru þessa tæka til málsmeðferðar og á rökum reista. 

2. Dómstóllinn ógildi ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA frá 9. nóvember 2021 í máli  

nr. 84045. 

3. Dómstóllinn lýsi því yfir að styrkjakerfið sé ný ríkisaðstoð og að söfnunarstöðvarnar hafi 

þegið ólögmæta aðstoð síðan a.m.k. 2002 og fari fram á að Eftirlitsstofnun EFTA ákvarði 

fjárhæð hinnar ólögmætu ríkisaðstoðar. 

4. Dómstóllinn geri Eftirlitsstofnun EFTA að greiða málskostnað G. Modiano Limited og 

Standard Wool (UK) Limited. 

5. Dómstóllinn geri slíkar og frekari ráðstafanir sem réttmætar teljast. 

Lagagrundvöllur, málsatvik og lagarök lögð fram til stuðnings: 

- G. Modiano Limited er einkahlutafélag með réttarstöðu lögaðila í Englandi og Wales. 

Helsta starfsemi þess felst í innflutningi, útflutningi, vinnslu og verslun með kindaull. 

- Standard Wool (UK) Limited er einkahlutafélag með réttarstöðu lögaðila í Englandi og 

Wales. Það er alþjóðlegt fyrirtæki sem starfar við vinnslu á ull, einkum á fyrri stigum 

ullarvinnslu, og verslun. 

- Hinn 6. september 2019 sendu G. Modiano Limited og Standard Wool (UK) Limited 

(„stefnendur“) Eftirlitsstofnun EFTA kvörtun vegna norska ullarstyrkjakerfisins 

(„styrkjakerfið“). 

- Þessi málshöfðun er til ógildingar á ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA, dagsett  

9. nóvember 2021, um að loka kvörtuninni („umdeilda ákvörðunin“). 

- Stefnendur fara fram á ógildingu umdeildu ákvörðunarinnar á þeim forsendum að 

Eftirlitsstofnun EFTA hafi: 

-  byggt á röngum réttarreglum og röngu mati þegar komist var að þeirri niðurstöðu að 

styrkjakerfið væri yfirstandandi ríkisaðstoð en ekki ný aðstoð, 

-  ekki tekið tillit til allra upplýsinga sem málið varða sem lagðar voru fram af 

stefnendum í bréfaskiptum þeirra við Eftirlitsstofnunina og brotið gegn þeirri skyldu 

sinni að rökstyðja ákvarðanir sínar skv. 16. gr. samningsins milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, 

-  látið hjá líða að rannsaka og meta að hve miklu leyti söfnunarstöðvarnar hafi þegið 

ólögmæta ríkisaðstoð, 

-  látið hjá líða að rannsaka og meta skaðleg samkeppnisáhrif styrkjakerfisins. 

2022/EES/12/03 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9603 – SNCF MOBILITES/THIF) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SNCF SA („SNCF“, Frakklandi) 

– THI Factory („THIF“, Belgíu)  

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

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SNCF er járnbrautafyrirtækið sem fyrir er á markaði í Frakklandi. Starfsemi þess felur í sér lestarflutninga á farþegum 

og vörum, stýringu stöðva og grunnvirkja ásamt verkfræðistarfsemi. SNCF hefur yfirráð sér í lagi yfir Eurostar 

International Limited, sem rekur og stýrir alþjóðlegum háhraðajárnbrautum sem tengja Bretland við Frakkland, 

Belgíu og Niðurlönd um Ermarsundsgöngin á milli Bretlands og Frakklands. 

– THIF er járnbrautarfyrirtæki sem rekur og stýrir alþjóðlegum háhraðajárnbrautum undir nafninu Thalys sem flytja 

farþega á milli Frakklands, Belgíu, Niðurlanda og Þýskalands. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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 93, 

28.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9603 – SNCF MOBILITES/THIF 

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“). 

2022/EES/12/04 

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

(mál M.10506  PARKER/MEGGITT) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Parker-Hannifin Corporation („Parker“, Bandaríkjunum) 

 Meggitt PLC („Meggitt“, Bretlandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Parker hannar, framleiðir og afhendir hreyfi- og stýritækni og -kerfi og veitir nákvæmar tæknilausnir fyrir ýmis konar 

hreyfi- og geimiðnað og iðnaðarmarkaði um allan heim. 

 Meggitt hannar, framleiðir og afhendir íhluti og undirkerfi fyrir geimiðnað og varnargeirann, ásamt valinni 

orkuframleiðslu um allan heim. 

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.  

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 102, 

2.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10506 – PARKER/MEGGITT  

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“). 

2022/EES/12/05 

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

(mál M.10524 – MERCEDES-BENZ/TOTALENERGIES/STELLANTIS/ACC) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Mercedes-Benz AG („MBAG“, Þýskalandi), sem tilheyrir Daimler Group (Þýskalandi) 

 Stellantis N.V. („Stellantis“, Niðurlöndum), sem tilheyrir Stellantis Group (Niðurlöndum) 

 Saft EV SAS („Saft“, Frakklandi), dótturfyrirtæki TotalEnergies SE („TotalEnergies“, Frakklandi) 

 Automotive Cells Company SE („ACC“, Frakklandi) 

MBAG, Stellantis og TotalEnergies öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir ACC í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 MBAG er frumframleiðandi („OEM“) ökutækja og söluaðili vélknúinna ökutækja, farþegabifreiða sem og léttra og 

þungra atvinnuökutækja undir merkjum BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses 

og Western Star. 

 Stellantis er frumframleiðandi (OEM) og söluaðili vélknúinna ökutækja, farþegabifreiða og léttra atvinnuökutækja 

undir merkjum Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, 

Peugeot, Ram og Vauxhall. 

 Saft hannar, þróar og framleiðir hátækni iðnaðarrafgeyma til margvíslegra nota fyrir almenning og til hernaðar.  

 ACC þróar, framleiðir og afhendir litíumjóna-rafala og einingar einkum fyrir ökutækjaframleiðslu. 

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.  

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 102, 

2.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10524 – MERCEDES-BENZ/TOTALENERGIES/STELLANTIS/ACC 

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“). 

2022/EES/12/06 

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

(mál M.10559 – A P MOELLER-MAERSK/SENATOR INTERNATIONAL) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 A.P. Møller-Mærsk A/S Group („APMM“, Danmörku)  

 Senator International group („Senator International“, Þýskalandi) 

APMM öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Senator International í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 APMM: er samþætt flutninga- og vöruferlisstýringarfyrirtæki með starfsemi um allan heim. Meginstarfsemi APMM 

samanstendur af gámaflutningum (í gegnum dótturfyrirtæki sín Maersk A/S, SeaLand og Hamburg Süd), 

gámamiðstöðvarþjónustu, flutningaþjónustu innanlands, þjónustu innanlands, stjórnun aðfangakeðju, dráttarþjónustu í 

höfnum og framleiðslu á kæligámum. 

 Senator International: fyrirtæki í eigu fjölskyldu sem sérhæfir sig einkum í alþjóðlegum fraktflutningi, skipaflutningi 

og vöruferlisstjórnun. Fyrirtækið leggur megin áherslu á flutninga í lofti og á sjó, ásamt vöruferlisstjórnun, pökkunar- 

og tollaþjónustu.  

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.  

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 100, 

1.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10559 – A P MOELLER-MAERSK/SENATOR INTERNATIONAL 

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“). 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10593  DUSSUR/SEAH/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2022 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: 

 Saudi Arabian Industrial Investments Company („Dussur“, Sádi-Arabíu); lýtur sameiginlegum yfirráðum Public 

Investment Fund („PIF“) og Saudi Arabian Oil Company („Saudi Aramco“, Sádi-Arabíu) 

 SeAH Changwon Integrated Special Steel Corp. („SeAH“, Suður-Kóreu), sem endanlega lýtur yfirráðum SeAH 

Holdings Corporation (Suður-Kóreu) 

 Nýstofnað fyrirtæki („Target JV“, Sádi-Arabíu) 

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

yfir hinu sameiginlega félagi sem er andlag viðskiptanna (Target JV). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Dussur er fyrirtæki sem annast stefnumiðaðar fjárfestingar í iðnaði. 

 SeAH framleiðir sérhæfðar vörur úr stáli til margvíslegra nota, m.a. í vélknúin ökutæki, vélar, flugvélar, orku, 

skipasmíðar og rafeindavörur. 

 Target JV er sameiginlegt fyrirtæki byggt upp frá grunni sem sett er upp í því skyni að framleiða og selja ryðfríar og 

samskeytalausar pípur og rör í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku. 

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.  

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 102, 

2.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10593  DUSSUR/SEAH/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10597 – SMS/ALTOR FUND MANAGER/KAEFER HOLDING/ 

KAEFER ISOLIERTECHNIK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Altor Fund Manager AB („Altor Fund Manager“, Svíþjóð) 

 SMS GmbH („SMS“, Þýskalandi) 

 Kaefer Holding SE & Co. KG („Kaefer Holding“, Þýskalandi) 

 Kaefer Isoliertechnik („Kaefer“, Þýskalandi), lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Kaefer Holding. 

Altor Fund Manager, SMS og Kaefer Holding öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Kaefer. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Altor Fund Manager er sjóðstjóri samstæðu framtakssjóða, m.a. Altor Fund V, sem er Altor sjóðurinn sem fjárfestir í 

Kaefer. 

 SMS er fyrirtæki í eigu fjölskyldu sem starfar við byggingu á verksmiðjum og vélum fyrir geira málmvinnsluiðnaðar 

og rúllutækni. 

 Kaefer Holding er eignarhaldsfélag í eigu fjölskyldu sem hefur ekki annara viðskiptahagsmuna að gæta en Kaefer og 

velta þess takmarkast við þátttöku þeirra í Kaefer.  

 Kaefer starfar við einangrunarþjónustu og aðgangslausnir (t.d. vinnupalla) sem og vernd á yfirborðsflötum og 

hlutlausa brunavarnaþjónustu. Kaefer veitir einnig tengda þjónustu, s.s. rafvélræna, að fjarlægja asbest og 

eldvarnarþjónustu fyrir viðskiptavini í iðnaði eða innanhúshönnun fyrir viðskiptavini sem starfa við byggingariðnað 

eða skipasmíðar. 

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.  

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 104, 

4.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10597  SMS/ALTOR FUND MANAGER/KAEFER HOLDING/KAEFER ISOLIERTECHNIK 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SIGNAPORE/ 

CLYDE INVESTMENTS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 21. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Archer Daniels Midland Singapore Pte. Ltd. („ADM Singapore“, Singapúr), lýtur yfirráðum Archer Daniels Midland 

Company („ADM Group“, Bandaríkjunum)  

 Clyde Investments („Clyde Investments“, Singapúr), lýtur yfirráðum Temasek Holdings (Private) Limited 

(„Temasek“, Singapúr) 

 JV (Singapúr) 

ADM Singapore og Clyde Investments öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV). 

Samruninn á sér stað með því að skrá sig fyrir hlutabréfum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er fyrirtæki um sameiginlegt 

verkefni. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

‒ ADM Singapore starfar á sviði matvæla og næringar í Asíu. ADM Singapore er hluti af ADM Group sem annast 

fjölbreytta starfsemi, m.a. vinnslu á olíufræjum, maís, sykri, hveiti og öðrum landbúnaðarvörum og framleiðslu á 

jurtaolíu og öðrum virðisaukandi fæðu- og fóðurefnum um allan heim. 

‒ Clyde Investments starfar við framleiðslusamninga í tengslum við próteinvörur unnar úr jurtum í Asíu. Það er 

dótturfyrirtæki Temasek sem er fjárfestingarfyrirtæki sem starfar í fjölmörgum mismunandi atvinnugreinum, m.a. 

lífvísindum og matvælum.  

‒ Sameiginlega félagið (JV), en ADM Singapore og Clyde Investments munu koma sér saman um nafn þess, er 

sameiginlegt félag byggt upp frá grunni með fulla starfsemi og verður komið á fót í Singapúr til að annast 

samningsgerð og skipulagningu fyrir framleiðslu á gerjaðri örverulausn og örveruinnihaldsefni til notkunar í matvæli 

og ráðgjafaþjónustu sem því tengist í Singapúr.  

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.  

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 102, 

2.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10610 – ARCHER DANIELS MIDLAND SIGNAPORE/CLYDE INVESTMENTS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10613 – PORSCHE AUSTRIA/WOLFGANG DENZEL AUTO/ 

SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Porsche Austria GmbH & Co OG („Porsche Austria“, Austurríki), sem endanlega lýtur yfirráðum Volkswagen AG, 

endanlegu móðurfélagi Volkswagen Group 

 Wolfgang Denzel Auto AG („Denzel“, Austurríki), sem lýtur yfirráðum „Familienstiftung W. Denzel“ og einstakra 

meðlima Denzel fjölskyldunnar 

 Saubermacher Dienstleistungs AG („Saubermacher“, Austurríki), sem lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu Roth 

Privatstiftung 

Þessi tilkynning varðar sameiginleg yfirráð Porsche Austria, Denzel og Saubermacher í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og  

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, í nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki með fulla starfsemi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Porsche Austria: innflutningur og heildsöludreifing á vélknúnum ökutækjum (þ.m.t. varahlutum og aukabúnaði) undir 

merkjum Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT og CUPRA í 

Austurríki. 

 Denzel: innflutningur og heildsöludreifing á vélknúnum ökutækjum undir merkjum Mitsubishi, Hyundai, MG og 

Maxus í Austurríki. 

 Saubermacher: flutningur og meðhöndlun á úrgangi ásamt úrgangslosun. 

 Sameiginlega félagið (JV): ráðgjafarþjónusta í tengslum við umsýslu og förgun/meðhöndlun á litíum-rafgeymum, 

útvegun sérstakra gáma og milliganga um ráðningu verktaka. 

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.  

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 104, 

4.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10613 – PORSCHE AUSTRIA/WOLFGANG DENZEL AUTO/SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10639 – MAX MARA/MITSUI/MCJ) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Mitsui & Co., Ltd („Mitsui“, Japan) 

– Max Mara Fashion Group („MMFG“, Ítalíu), sem tilheyrir Max Mara Group 

– International Fashion Trading S.a.r.l. („IFT“, Lúxemborg), sem tilheyrir Max Mara Group 

– Max & Co. Japan Co. Ltd. („MCJ“, Japan), lýtur yfirráðum Max Mara Group  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Mitsui er verslunar-, viðskiptastjórnunar- og verkefnastjórnunarfyrirtæki með höfuðstöðvar í Tókíó, Japan. Mitsui 

starfar um allan heim og í ýmsum greinum, m.a. við framleiðslu, dreifingu og smásölu á fatnaði. 

– MMFG er ítölsk fyrirtækjasamstæða sem framleiðir og selur fjöldaframleiddan gæðafatnað og -aukahluti (prét- 

a-porter) um allan heim. Samstæðan á ýmis vörumerki, m.a. Max Mara, Max & Co., Sportmax, Weekend Max Mara, 

Pennyblack, Marina Rinaldi, Persona, Marella, Emme Marella, iBlues og Intrend.  

– IFT er fyrirtæki staðsett í Lúxemborg, endanlega í eigu Max Mara Group. Fyrirtækið starfar sem söluaðili á fatnaði 

Max Mara Fashion Group, m.a. á japönskum markaði.  

– Max & Co. Japan (MCJ) er japanskt dótturfyrirtæki MMFG sem starfar við smásölu á vörum vörumerkjanna Max & 

Co og Marina Rinaldi í Japan. MCJ verður tekið yfir af Max Mara Japan sem er sameiginlegt félag Mitsui, IFT og 

MMFG sem starfar við smásölu á vörum vörumerkjanna Max Mara og Weekend Max Mara 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.  

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 102, 

2.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10639 – MAX MARA/MITSUI/MCJ 

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/12/12 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10654 – KKR/ACCELL GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. febrúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. Inc. (Bandaríkjunum) („KKR“) 

– Accell Group N.V. (Niðurlöndum) („Accell Group“) 

KKR öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Accell Group í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 24. janúar 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR er fjárfestingarfyrirtæki sem starfar um allan heim og annast eignastýringu sérhæfðra eigna og fjármagns-

markaða- og tryggingalausnir. 

– Accell Group framleiðir og selur hjól (m.a. rafmagnshjól), varahluti og aukabúnaði í hjól í smásölu.  

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.  

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

kvæmdastjórnarinnar 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 102, 

2.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10654 – KKR/ACCELL GROUP 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9969 – VEOLIA/SUEZ) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. desember 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. 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 

32021M9969. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10102 – VIG/AEGON CEE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. ágúst 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 

32021M10102. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

(mál M.10555 – ADIA/TRANSURBAN/AUSTRALIANSUPER/ 

CPP INVESTMENTS/WCX) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. febrúar 2022 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 

32022M10555. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10562 – CARLYLE/WARBURG PINCUS/DURAVANT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. febrúar 2022 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 

32022M10562. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/12/16 

2022/EES/12/17 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10577 – FSN CAPITAL VI/OPTIGROUP/HYGAS/BFG/TPC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. febrúar 2022 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 

32022M10577. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10604 – OXFORD PROPERTIES/PINEBRIDGE BENSON ELLIOT/SIGMA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. febrúar 2022 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 

32022M10604. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

(mál M.10622 – GENSTAR CAPITAL/MDP/LIGHTSPEED) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. febrúar 2022 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 

32022M10622. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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