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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10339 – KKR/LANDAL) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Sandy HoldCo B.V., („Roompot“, Niðurlöndum), lýtur yfirráðum KKR & Co. Inc. („KKR“, Bandaríkjunum)  

– Vacation Rental B.V. („Landal“, Niðurlöndum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KKR: fjárfestingarfyrirtæki sem starfar um allan heim og annast eignastýringu sérhæfðra eigna og fjármagnsmarkaða- 

og tryggingalausnir. Roompot stýrir, starfrækir og sér um bókanir fyrir skemmtigarða og tjaldstæði. 

– Landal: eigandi, stjórnandi og sérleyfisveitandi skemmtigarða undir vörumerkinu Landal GreenParks.  

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 123, 

18.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10339 – KKR/LANDAL 

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“). 

2022/EES/17/01 

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

(mál M.10529 – HEIDELBERGCEMENT/THOMA BRAVO/ 

COMMAND ALKON) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HeidelbergCement AG („HeidelbergCement“, Þýskalandi) 

– Thoma Bravo, LLC („Thoma Bravo“, Bandaríkjunum) 

– Command Alkon, Inc. („Command Alkon“, Bandaríkjunum) 

HeidelbergCement öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Command Alkon. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HeidelbergCement framleiðir byggingaefni, einkum sement, sementsgjall og önnur sementsaukefni, steinefni, 

steypublöndu og aðrar steypuvörur, jöfnunarefni úr sementi og malbik.  

– Thoma Bravo er framtakssjóður sem fjárfestir einkum í forritum og innviðahugbúnaði ásamt þjónustu sem byggist á 

tækni. 

– Command Alkon afhendir hugbúnaðarlausnir á sviði sjálfvirkni í Bandaríkjunum og ESB sem notaðar eru í iðnaði 

með þung byggingaefni í ýmsum tilgangi (verðlagningu og tilboðsgerð, skráningu pantana, áætlanagerð og 

afhendingu, afgreiðslu, skipulagningu framleiðslulota, merkingu, stjórnun á og eftirlit með flutningabílum, 

gæðaeftirlit, uppskriftir og framleiðslu).  

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 121, 

16.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10529 – HEIDELBERGCEMENT/THOMA BRAVO/COMMAND ALKON 

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/17/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10586 – MGL/MSP/O’CONNOR/MCLAREN RACING) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– UBS O’Connor LLC („O‘Connor“, Bandaríkjunum), lýtur yfirráðum UBS AG („UBS“, Sviss) 

– MSP Racing Holdings, L.P. („MSP“, Bandaríkjunum) 

– McLaren Group Limited („MGL“, Bretlandi), lýtur yfirráðum Mumtalakat Holding Company B.S.C.(c) 

(„Mumtalakat“, Barein) 

– McLaren Racing Limited („JV“, Bretlandi) 

O‘Connor, MSP og MGL (einu nafni, „tilkynnendur“) ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og  

4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hinu sameiginlega félagi (JV) („viðskiptin“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– O’Connor: fjárfestingaráðgjafi sem hefur aðsetur í Bandaríkjunum og veitir viðskiptavinum sínum, m.a. fjárfestingar-

sjóðum og háþróuðum fjárfestum, fjárfestingaráðgjafarþjónustu. 

– MSP: fjárfestingarágjafarfyrirtæki í einkaeigu sem hefur aðsetur í Bandaríkjunum og stýrir fjárfestingum í atvinnuí-

þróttaliðum, íþróttadeildum og fyrirtækjum sem tengjast íþróttamarkaði. 

– MGL: eignarhaldsfélag fyrir starfsemi McLaren Group. Viðskipti McLaren Group samanstanda af tveimur deildum, 

i) McLaren Automotive Limited, sem sérhæfir sig í kraftmiklum lúxus bifreiðum; og ii) sameiginlega félagið (JV). 

– Sameiginlega félagið (JV): þróun, framleiðsla, keppni og markaðssetning í tengslum við þáttöku þess í Formula 1 

kappakstri. Auk starfsemi sinnar í tengslum við Formúlu 1, starfar McLaren Racing einnig í öðrum kappakstur-

skeppnum s.s. IndyCar Series mótaröðinni í Bandaríkjunum þar sem McLaren Racing starfar sem stendur með 

bandaríska kappakstursliðinu Arrow McLaren SP ásamt því að veita liðinu tæknilegan stuðning. 

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 120, 

15.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10586 – MGL/MSP/O’CONNOR/MCLAREN RACING 

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/17/03 

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

(mál M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING/ELIPS LIFE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Swiss Life International Holding AG („Swiss Life“, Sviss) 

– Elips Life AG („ELAG“, Liechtenstein) og A&H tryggingaeignasafn Elips Versicherungen AG („A&H“, 

Liechtenstein, sem ásamt ELAG nefnist „ELAG-A&H“), lúta bæði yfirráðum elipsLife EMEA Holding B.V. 

(Niðurlöndum), sem endanlega lýtur yfirráðum Swiss Re Ltd (Sviss)  

Swiss Life öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ELAG-A&H í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Swiss Life er evrópskt fyrirtæki sem býður upp á líftryggingar, áhættutryggingar, lífeyristryggingar, eignastýringar og 

aðrar fjármálaafurðir. 

– ELAG-A&H er evrópskt tryggingafyrirtæki sem býður stofnanaviðskiptavinum upp á úrval trygginga.  

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 123, 

18.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING/ELIPS LIFE 

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/17/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10644 – TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS/NEW MOUNTAIN  

CAPITAL/CLOUDMED SOLUTIONS/R1 RCM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 4. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TowerBrook Capital Partners, L.P. („TCP“, Bandaríkjunum) 

– New Mountain Capital, LLC („NMC“, Bandaríkjunum) 

– R1 RCM, Inc. („R1“, Bandaríkjunum), lýtur sem stendur yfirráðum TCP 

– Cloudmed Solutions LLC („Cloudmed“, Bandaríkjunum), lýtur sem stendur yfirráðum NMC 

TCP og NMC öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

R1 og Cloudmed.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TCP: veitir viðskiptavinum, með starfsemi í ýmsum greinum á stórum og meðalstórum mörkuðum í Evrópu og 

Norður-Ameríku, fjárfestingartækifæri. Starfsemi viðskiptavinanna felst m.a. í vörum og þjónustu til heilsuverndar, 

smásölu, munaðarvörum, fjármálaþjónustu, neytendavörum, fjarskiptum, fjölmiðlum, íðefnum, þekkingarþjónustu og 

völdum hlutum iðnaðarstarfsemi.  

– NMC: stýrir óskráðum hlutabréfum, skuldabréfum og hreinu lánsfé um allan heim og í ýmsum atvinnugreinum, m.a. 

heilbrigðisþjónustu, hugbúnaði, viðskiptaþjónustu, upplýsingum og gögnum, vöruferlisstjórnun, fjármálaþjónustu og 

umhverfisþjónustu. 

– R1: veitir lausnir sem byggja á tækni til að bæta upplifun sjúklinga og fjárhagslega afkomu sjúkrahúsa, heilbrigðis-

stofnana og í heilbrigðisgeiranum í Norður-Ameríku. 

– Cloudmed: veitir tekjutengdar snjalllausnir fyrir veitendur heilbrigðisþjónustu í Norður-Ameríku.  

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 120, 

15.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10644 – TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS/NEW MOUNTAIN CAPITAL/CLOUDMED SOLUTIONS/R1 

RCM 

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/17/05 

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


Nr. 17/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.3.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10657 – SAMSUNG BIOLOGICS/SAMSUNG BIOEPIS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

‒ Samsung BioLogics Co. Ltd. („Samsung BioLogics“, Suður-Kóreu), fyrirtæki sem lýtur yfirráðum Samsung Group 

(Suður-Kóreu)  

‒ Samsung Bioepis Co. Ltd. („Bioepis“, Suður-Kóreu), fyrirtæki sem lýtur sameiginlegum yfirráðum Biogen 

Therapeutics Inc. (Bandaríkjunum) og Samsung BioLogics 

Samsung BioLogics öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Bioepis í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

‒ Samsung BioLogics er fyrirtæki sem fæst við þróun og framleiðslu á líftæknilyfjum um allan heim. 

‒ Bioepis er fyrirtæki sem starfar við þróun og markaðssetningu lífrænna hliðstæðulyfja. 

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 123, 

18.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10657 – SAMSUNG BIOLOGICS/SAMSUNG BIOEPIS 

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.10675 – CDPQ/TRANSURBAN/AUSTRALIANSUPER/ 

CPP INVESTMENTS/ADIA/WCX) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Caisse de Dépôt et Placement du Québec („CDPQ“, Kanada) 

– Transurban Holdings Limited („Transurban“, Ástralíu) 

– AustralianSuper Pty Ltd („AustralianSuper“, Ástralíu) 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“, Kanada) 

– Tawreed Investments Limited („Tawreed“, Cayman-eyjum) lýtur yfirráðum Abu Dhabi Investment Authority 

(„ADIA, Sameinuðu arabísku furstadæmunum) 

– WestConnex („WCX“, Ástralíu)  

CDPQ, Transurban, AustralianSuper, CPP Investments og Tawreed öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 

3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir WCX í heild. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CDPQ er langtímastofnanafjárfestir sem fyrst og fremst stýrir sjóðum vegna opinberra og hálfopinberra lífeyris- og 

tryggingakerfa í Québec-sýslu, CDPQ fjárfestir einkum í innviðaeignum.  

– Transurban er rekstraraðili vegatollsvega sem stýrir og þróar vegatollsvegkerfi í Ástralíu, Kanada og Bandaríkjunum. 

– AustralianSuper er stærsti eftirlauna- og lífeyrissjóður í Ástralíu sem er með fjárfestingarstarfsemi um allan heim. 

– CPP Investments er fjárfestingastýringarfyrirtæki sem fjárfestir sjóði, sem opinbera kanadíska lífeyriskerfið (CPP) 

yfirfærir, aðallega í almenningshlutafélögum, einkahlutafélögum, fasteignum, innviðum og á sviði fjárfestinga með 

fastri ávöxtun. 

– Tawreed hefur eignarhald á fjárfestingum í grunnvirkjum og stýrir fjárfestingareignasafni sem teygir sig um allan 

heim. ADIA, móðurfyrirtæki Tawreed, er aðili á vegum ríkisins sem er í eigu furstadæmisins Abu Dhabi og stýrir 

fjölbreyttu alþjóðlegu eignasafni.  

– WCX annast þróun, viðhald og rekstur á vegatollsvegum í Sydney, New South Wales.  

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 122, 

17.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10675 – CDPQ/TRANSURBAN/AUSTRALIANSUPER/CPP INVESTMENTS/WCX 

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.10514 – DASSAULT SYSTEMES INTERNATIONAL/SZSW/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. mars 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 

32022M10514. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10566 – P66/H2 EE/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. mars 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 

32022M10566. 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.10568 – IIF INTERNATIONAL HOLDING/G+E GETEC HOLDING) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. mars 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 

32022M10568. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10570 – ADVENT/PERMIRA/MCAFEE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32022M10570. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/17/10 

2022/EES/17/11 

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. 17/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 17.3.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10605 – MACQUARIE REAL ESTATE/CPG VAN OOSTROM  

BEHEER/EDGE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. mars 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 

32022M10605. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10609 – EURAZEO/PSPIB/FST HOTELS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10609. 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.10620 – GIP/SSE/OTPP/SCOTIA GAS NETWORKS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. mars 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 

32022M10620. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/404 frá 3. mars 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/919 að því er varðar samhæfða  

staðla fyrir stýrisbúnað - víra og trissur 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 8847:2021 

Smábátar - Stýrisbúnaður - Vírar og trissur (ISO 8847:2021) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN ISO 8847:2017 

Smábátar - Stýrisbúnaður - Vírar og trissur (ISO 8847:2004) 

10.9.2023 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 83, 10.3.2022, bls. 44 

2022/EES/17/15 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/404/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/405 frá 3. mars 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1956 að því er varðar samræmda  

staðla fyrir hlífðarplötur og hlífðarborða, ljósker, rafbúnað, rafleiðarakerfi,  

sjálfvör, rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu  

og viðnámssuðubúnað 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 50520:2020,  

EN 50520:2020/A1:2021 

Hlífðarplötur og hlífðarborðar til að verja jarðstrengi, stokka og pípur og auðkenna legu þeirra í jörð 

2. EN 60598-2-13:2006,  

EN 60598-2-13:2006/A1:2012,  

EN 60598-2-13:2006/AC:2006,  

EN 60598-2-13:2006/A11:2021 

Ljósker - Hluti 2-13: Sérstakar kröfur - Innfelld ljósker í jörð 

3. EN 60898-2:2021 

Rafbúnaður - Sjálfvör til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og ámóta nota - Hluti 2: Sjálfvör til 

nota við riðstraum og jafnstraum 

4. EN IEC 61010-2-030:2021,  

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu – Hluti 2-030: 

Sérstakar kröfur til prófunar og mælinga á rásum 

5. EN IEC 61010-2-034:2021,  

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur varðandi rafmagnsbúnað til mælinga, eftirlits og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-034: 

Sérstakar kröfur varðandi mælitæki fyrir einangrunarviðnám og prófunartæki fyrir gegnslagsþol 

6. EN IEC 61010-2-051:2021,  

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-051: 

Sérstakar kröfur vegna búnaðar sem er notaður til að blanda og hræra með á rannsóknarstofum 

7. EN IEC 61010-2-061:2021,  

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu - Hluti 2-061: 

Sérstakar kröfur varðandi atómrófsmæla með varmaýrun og jónun til nota á rannsóknarstofum 

8. EN 61534-1:2011,  

EN 61534-1:2011/A1:2014,  

EN 61534-1:2011/A11:2021,  

EN 61534-1:2011/A2:2021 

Rafleiðarakerfi - Hluti 1: Almennar kröfur 

9. EN 61534-21:2014,  

EN 61534-21:2014/A11:2021,  

EN 61534-21:2014/A1:2021 

Rafleiðarakerfi – Hluti 21: Sérstakar kröfur um rafleiðarakerfi sem ætluð eru til festingar á vegg og í loft 

10. EN 61534-22:2014,  

EN 61534-22:2014/A11:2021,  

EN 61534-22:2014/A1:2021 

Rafleiðarakerfi – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi rafleiðarkerfi sem ætluð eru til lagningar á gólf eða 

undir gólf 

2022/EES/17/16 
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11. EN 62135-1:2015,  

EN 62135-1:2015/AC:2016-02 

Viðnámssuðubúnaður - Hluti 1: Öryggiskröfur varðandi hönnun, framleiðslu og uppsetningu 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

II. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nei Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 50520:2009 

Lokplötur og þynnur til nota við verndun og vörun við staðsetningu strengja og stokka í 

jörðu 

10.9.2023 

2. EN 60598-2-13:2006,  

EN 60598-2-13:2006/A1:2012,  

EN 60598-2-13:2006/AC:2006 

Ljósker - Hluti 2-13: Sérstakar kröfur - Innfelld ljósker í jörð 

10.9.2023 

3. EN 60898-2:2006 

Rafbúnaður - Sjálfvör til yfirstraumsvarnar fyrir búnað til heimilisnota og ámóta nota  

- 2. hluti: Sjálfvör til nota við riðstraum og jafnstraum 

10.9.2023 

4. EN 61010-2-030:2010 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu 

– Part 2-030: Sérstakar kröfur til prófunar og mælinga á rásum 

10.9.2023 

5. EN 61010-2-051:2015 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu  

- Hluti 2-051: Sérstakar kröfur vegna búnaðar sem er notaður til að blanda og hræra með 

á rannsóknastofum 

10.9.2023 

6. EN 61010-2-061:2015 

Öryggiskröfur um rafmagnsbúnað til mælinga, stýringar og notkunar á rannsóknarstofu  

- Hluti 2-061: Sérstakar kröfur varðandi atómrófsmæla með varmaýrun og jónun til nota 

á rannsóknarstofum 

10.9.2023 

7. EN 61534-1:2011,  

EN 61534-1:2011/A1:2014 

Rafleiðarakerfi - Hluti 1: Almennar kröfur 

10.9.2023 

8. EN 61534-21:2014 

Rafleiðarakerfi – Hluti 21: Sérstakar kröfur um rafleiðarakerfi sem ætluð eru til 

festingar á vegg og í loft 

10.9.2023 

9. EN 61534-22:2014 

Rafleiðarakerfi – Hluti 22: Sérstakar kröfur varðandi rafleiðarkerfi sem ætluð eru til 

lagningar á gólf eða undir gólf 

10.9.2023 

10. EN 62135-1:2015 

Viðnámssuðubúnaður - Hluti 1: Öryggiskröfur varðandi hönnun, framleiðslu og 

uppsetningu 

10.9.2023 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 83, 10.3.2022, bls. 48 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/405/oj
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/406 frá 3. mars 2022  

um breytingu á framkvæmdarákvörðun (ESB) 2019/1202 að því er varðar samhæfða  

staðla fyrir sjálfvirka áfyllingarstúta til notkunar á eldsneytisdælum, streymismæla,  

skömmtunardælur og fjarstýrðar dælueiningar, öryggisfrátengingar til nota í dælum  

með streymismæli og í skömmtunardælum, brotlokur og snúningsbúnað til nota í dælum  

með streymismæli og í skömmtunardælum, til notkunar á bensínstöðvum 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN 13012:2021 

Bensínstöðvar - Samsetning og frammistaða sjálfvirkra áfyllingarstúta til notkunar á eldsneytisdælum 

2. EN 13617-1:2021 

Bensínstöðvar - Hluti 1: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi dælna með streymismæli, 

skömmtunardælna og fjarstýrðra dælueininga 

3. EN 13617-2:2021 

Bensínstöðvar - Hluti 2: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi öryggisfrátenginga til nota í dælum með 

streymismæli og í skömmtunardælum 

4. EN 13617-3:2021 

Bensínstöðvar - Hluti 3: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi brotloka 

5. EN 13617-4:2021 

Bensínstöðvar – Hluti 4: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi snúningsbúnaðar til nota í dælum með 

streymismæli og í skömmtunardælum 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN 13012:2012 

Bensínstöðvar - Samsetning og frammistaða sjálfvirkra áfyllingarstúta til notkunar á 

eldsneytisdælum 

3.9.2023 

2. EN 13617-1:2012 

Bensínstöðvar - Hluti 1: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi dælna með 

streymismæli, skömmtunardælna og fjarstýrðra dælueininga 

3.9.2023 

3. EN 13617-2:2012 

Bensínstöðvar - Hluti 2: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi öryggisfrátenginga til 

nota í dælum með streymismæli og í skömmtunardælum 

3.9.2023 

4. EN 13617-3:2012 

Bensínstöðvar - Hluti 3: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi brotloka 

3.9.2023 

5. EN 13617-4:2012 

Bensínstöðvar – Hluti 4: Öryggiskröfur varðandi smíði og nothæfi snúningsbúnaðar til 

nota í dælum með streymismæli og í skömmtunardælum 

3.9.2023 

Ákvörðunin í heild er að finna í Stjtíð. ESB L 83, 10.3.2022, bls. 55 

2022/EES/17/17 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/406/oj
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