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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 1. desember 2021 

Málsnúmer 87755 

Ákvörðun nr. 267/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landssvæði Öll 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Kaupréttur starfsmanna á hlutabréfum 2022-2031 

Lagastoð Skatteloven (norsk skattalög) gr. 5-14 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Til að auka getu frumkvöðla og vaxtafyrirtækja til að 

ráða og halda í lykilstarfsfólk 

Aðstoðarform Skattundanþága 

Fjárhagsáætlun 22 milljónir norskra króna á ári að meðaltali á 

gildistíma aðstoðarkerfisins  

Aðstoðarhlutfall  

Gildistími 2022-2031 

Atvinnugreinar  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep. 

0030 Oslo 

Norge 

Aðrar upplýsingar  

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/19/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 30. nóvember 2021 

Málsnúmer 87748 

Ákvörðun nr. 268/21/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Fjárfestingaraðstoð í þágu Topeka vegna kaupa á 

tveimur skipum án losunar (Topeka Nattruten 

verkefnið) 

Lagastoð Heildræn orku- og loftslagstækninýsköpunaráætlun sem 

grundvölluð er á áætlun um vistvæna nýsköpun  

(Eco-Inn) 

Tegund aðstoðar Stök aðstoð 

Markmið Stuðningur við tækni án losunar og þróun birgðakeðju 

vetnis 

Aðstoðarform Styrkur 

Fjárhagsáætlun 219 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 46,5% 

Gildistími 2021- 2023 

Atvinnugreinar C – Framleiðsla 

D – Raforka, gas, gufuhitunar- og loftræstikerfi (tækni 

sem veitir) 

H – Flutningur og geymsla 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Enova 

Brattørkaia 17A  

7010 Trondheim, Norge 

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/19/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10378 – VUB/SLOVENSKA SPORITELNA/TATRA BANKA/ 

365.BANK/CSOB/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Všeobecná úverová banka, a.s.  („VUB“, Slóvakíu), lýtur yfirráðum Intesa Sanpaolo S.p.A. (Ítalíu) 

 Slovenská sporiteľňa, a.s. („Slovenska Sporitelna“, Slóvakíu), lýtur yfirráðum Erste Group Bank AG (Austurríki) 

 Tatra banka, a.s. („Tatra Banka“, Slóvakíu), lýtur yfirráðum Raiffeisen Bank International AG (Austurríki) 

 365.bank, a.s. („365.bank“, Slóvakíu, sem er skráður sem Poštová banka, a.s. fyrir 3. júlí 2021), lýtur yfirráðum J&T 

FINANCE GROUP SE (Tékklandi) 

 Československá obchodná banka, a.s. („CSOB“, Slóvakíu), lýtur yfirráðum KBC Group N.V. (Belgíu) 

VUB, Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, 365.bank og CSOB ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 VUB, Slovenska Sporitelna, Tatra Banka, 365.bank og CSOB eru viðskiptabankar í Slóvakíu sem starfa við smásölu- 

og fyrirtækjabankastarfsemi.  

 Sameiginlega félagið (JV) mun annast reiðufjármeðhöndlun, reiðufjárflutninga og þjónustu í tengslum við 

meðhöndlun á reiðufé. 

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 134, 

25.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10378 – VUB/SLOVENSKA SPORITELNA/TATRA BANKA/365.BANK/CSOB/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“). 

2022/EES/19/03 

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

(mál M.10531 – SANTANDER/MAPFRE/JV) 

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: 

 Banco Santander, S.A., ásamt dótturfélögum („Banco Santander“, Spáni) 

 Mapfre S.A. („Mapfre“, Spáni) 

Banco Santander og Mapfre ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi („JV“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja og nýstofnaða sameiginlega félagsins er sem hér segir: 

 Banco Santander er móðurfélag Santander Group. Meginstarfsemi þess felst í einstaklingsviðskiptum, tryggingum, 

fyrirtækjaviðskiptum, fjárfestingabankastarfsemi, eignastýringu og fjársýslu víðs vegar í Evrópu, auk Bandaríkjanna, 

Rómönsku Ameríku og Asíu. 

 Mapfre er móðurfélag Mapfre Group og fæst við tryggingar og endurtryggingar í 44 löndum um allan heim. 

 Sameiginlega félaginu (JV) er ætlað að starfa á spænskum markaði í einstaklingsviðskiptum, einkum við 

markaðssetningu öfugra veðlána til einstaklinga. 

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 134, 

25.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10531 – SANTANDER/MAPFRE/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. 

2022/EES/19/04 

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

(mál M.10583 – CPP INVESTMENTS/VOTORANTIM/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 CPP Investments (Kanada) 

 Votorantim S.A. („Votorantim“, Brasilíu) 

 Sameiginlegt félag („JV“, Brasilíu) 

CPP Investments og Votorantim ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi, JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CPP Investments eru samtök sem annast fjárfestingastýringar og fjárfesta með fjármunum úr sjóðum Canada Pension 

Plan sjóðsins. 

 Votorantim er með starfsemi í ýmsum viðskiptaeiningum, m.a. með sement og steypu; fæst einnig við námugröft og 

málmvinnslu, einnig appelsínuþykkni, og starfar líka á mörkuðum fyrir sérnotaíðefni, sem og við raforkuframleiðslu 

og í fjármálageiranum. 

3.  Sameiginlega félagið (JV) mun fjárfesta í og/eða þróa a) endurnýjanleg verkefni byggð upp frá grunni og b) nýjum 

tækifærum með endurnýjanlega orku. Starfsemi félagsins mun einungis fara fram í Brasilíu. 

4. 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). 

5. 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 134, 

25.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10583 – CPP INVESTMENTS/VOTORANTIM/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. 

2022/EES/19/05 

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

(mál M.10584 – LUFTHANSA/VW/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Lufthansa Industry Solutions AS GmbH („LHIND“, Þýskalandi), lýtur yfirráðum Deutsche Lufthansa AG 

(„Lufthansa“, Þýskalandi) 

 A4nXT GmbH („A4nXT“, Þýskalandi), lýtur yfirráðum Volkswagen Aktiengesellschaft („Volkswagen“, Þýskalandi) 

 Sameiginlegt félag („JV“, Þýskalandi) 

A4nXT og LHIND öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir JV (hinu sameiginlega félagi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja og nýstofnaða sameiginlega félagsins er sem hér segir: 

 LHIND: dótturfyrirtæki þýska flugfyrirtækisins Lufthansa Group sem annast tækniráðgjöf.  

 A4nXT: eignarhaldsfélag og dótturfélag þýsku ökutækjasamstæðunnar Volkswagen Group sem einkum veitir 

þjónustu fyrir stafræna framleiðslu sem og aðra þjónustu. 

 Sameiginlega félagið (JV): nýstofnað fyrirtæki sem mun annast upplýsingatækniráðgjöf og stoðþjónustu á sviði 

upplýsingatækni fyrir Volkswagen og þriðju aðila í bílaiðnaðinum og öðrum iðngreinum. 

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 134, 

25.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10584 – LUFTHANSA/VW/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.10594 – SECURITAS/STANLEY SECURITY) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Securitas AB („Securitas“, Svíþjóð) 

 Electronic Security Business of Stanley Black & Decker, Inc. („Stanley Security“, Bandaríkjunum) 

Securitas öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Stanley Security í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Securitas: veitir öryggisþjónustu í yfir 40 löndum. Annast margvíslega öryggisþjónustu, m.a. mannaða vörslu, 

flugvernd, rafrænt eftirlit, eftirlit með og svörun við viðvörunarkerfi, áhættustýringu fyrirtækja, eldvarnarþjónustu og 

aðra þjónustu, m.a. bílastæði og öryggis- og heilsuþjálfun. 

 Stanley Security: fyrirtæki sem veitir öryggisþjónustu og tilheyrir Stanley Group. Fyrirtækið starfar einkum í 

Bandaríkjunum og á EES-svæðinu og býður upp á öryggiskerfi fyrir rafrænt eftirlit og því tengda rafræna 

öryggisþjónstu sem felst í eftirliti með og svörun við viðvörunarkerfi um allan heim, ásamt öryggislausnum og tækni 

sem er sérsniðin að þörfum heilbrigðisgeirans í Bandaríkjum 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. 

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 134, 

25.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10594 – SECURITAS/STANLEY SECURITY 

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.10678  AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Arjun Infrastructure Partners Limited („AIP“, Bretlandi), sem tilheyrir Arjun Infrastructure Partners Group 

 Macquarie Asset Holdings Limited („Macquarie“, Bretlandi), sem tilheyrir Macquarie Group 

 Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV B.V. og Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV-A B.V (einu nafni „Aberdeen“, 

Bretlandi), sem tilheyrir Aberdeen Group 

 Pentacom Investments (Spain) Opco S.L.U. og Ucles InfraCo, S.L. (einu nafni „Onivia“, Spáni) 

AIP, Macquarie og Aberdeen öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Onivia. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 AIP: eignastýringafyrirtæki sem starfar í greinum á borð við flutningastarfsemi, endurnýjanlega orku, samþætta raf- 

og orkudreifingu. 

 Macquarie: fjárfestingabanki og fjármálaþjónustuveitandi sem starfar um allan heim og fæst m.a. við auðlindir og 

hrávöru, græna orku, hefðbundna orkugjafa, fjármálastofnanir, innviði og fasteignir. 

 Aberdeen: eignastýring í greinum á borð við flutningastarfsemi, félagslega innviði, meðhöndlun úrgangs og vatns og 

framleiðslukerfi fyrir hreina orku. 

 Onivia: heildsöluafhending á breiðbandsaðgangsþjónstu á Spáni. 

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 134, 

25.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10678  AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA 

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.10692 – SEGRO/PSPIB/TARGET ASSET SOUTH PARIS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 SEGRO plc („SEGRO“, Bretlandi) 

 Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada) 

 Fasteign undir vöruferlisstjórnun staðsett í Plessis Pâté í suðurhluta Parísar, Frakklandi („eignarandlagið“, Frakklandi) 

SEGRO og PSPIB öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi 

viðskiptanna (Target Asset), í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 SEGRO: eignarhald, eignastýring og þróun nútímavöruhúsa og húsa undir léttiðnað sem eru staðsett í nágrenni við 

stór þéttbýlissvæði og helstu samgönguæðar í fjölda ríkja ESB. 

 PSPIB: stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu fjárfestingasafni, sem m.a. er samsett úr hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum 

verðbréfum með föstum vöxtum, og fjárfestingum í framtakssjóðum, fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og 

einkaskuldum. 

 Eignarandlagið: fasteign fyrir vöruferlisstjórnun með samtals 50,098 fermetra pláss til leigu staðsett sunnan við París, 

Frakklandi í Plessis-Pâté. Sem stendur er eignarandlagið í leigu til þriðja aðila og einkum nýtt sem vöruhús.  

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 130, 

23.3.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10692 – SEGRO/PSPIB/TARGET ASSET SOUTH PARIS  

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.10153 – ORANGE/TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. júlí 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 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 

32021M10153. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10447 – NN/METLIFE GREECE/METLIFE POLAND) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 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 

32021M10447. 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.10456 – SKY/VIACOMCBS/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. 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 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 

32021M10456. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10541 – GOLDMAN SACHS/GRUPO VISABEIRA/ 

CONSTRUCTEL VISABEIRA) 

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 

32022M10541. 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.10589 – ADT/FORD NEXT/SNTNL) 

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 

32022M10589. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10600 – EDFI/MUBADALA/EMERGE JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 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 

32022M10600. 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.10614 – PAI PARTNERS/UVESCO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 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 

32022M10614. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10621 – WELPUT/PSPIB/ALECTA/150 VSTREET JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32022M10621. 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.10625 – CARLYLE GROUP/MACQUARIE GROUP/HYCC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. 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 

32022M10625. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 
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