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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10571 – HSBC SINGAPORE/TEMASEK/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HSBC Bank (Singapúr) Limited („HSBC Singapore“, Singapúr), alfarið í eigu HSBC Holdings plc („HSBC“, 

Bretlandi) 

– Kovan Investments Pte. Ltd. („Kovan“, Singapúr), alfarið í eigu Temasek Holdings (Private) Limited („Temasek“, 

Singapúr) 

– Sustainable Infrastructure Capital PTE. LTD („sameiginlega félagið“, Singapúr) 

HSBC Singapore og Kovan ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir hinu sameiginlega félagi sem er með fulla starfsemi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– HSBC er fyrirtæki sem sinnir banka- og fjármálaþjónustu og hefur höfuðstöðvar í London, Bretlandi. HSBC skiptist í 

þrenns konar aðalstarfsemi: Auðbankaþjónustu og persónulega bankaþjónustu (WPB), viðskiptabankaþjónustu 

(CMB) og alþjóða- og markaðsbankaþjónustu (GBM). Innan bæði viðskiptabankaþjónustu og alþjóða- og markaðs-

bankaþjónustu er boðið upp á fyrirtækjabankaþjónustu fyrir fyrirtæki og stofnanir af ýmsum stærðum. 

– Temasek er fjárfestingarfélag með höfuðstöðvar í Singapúr og starfar helst í Singapúr og annars staðar innan Asíu. 

Alþjóðlegt eignasafn Temasek nær yfir vítt svið atvinnuvega; fjármálaþjónustu, fjarskipti, fjölmiðlun og tækni, 

flutninga og iðnað, neytendavöru og fasteignir, sem og lífvísindi og landbúnaðarframleiðslu. 

– Sameiginlega félagið; sameiginlegt félag með fulla starfsemi, byggt upp frá grunni, verður stofnað í Singapúr og mun 

veita lánsfjármögnun fyrir sjálfbær innviðaverkefni í geirum svo sem endurnýjanlegri orku, orkugeymslu, vatni og 

úrgangi (meðferð skólps og fasts úrgangs) og sjálfbærum flutningum í Asíu, með upphafsáherslu á Suðaustur-Asíu. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 167, 

21.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10571 – HSBC SINGAPORE/TEMASEK/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 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/25/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10634 – CVC/GAMING1) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A („CVC“, Lúxemborg) 

– Tilteknar einingar sem tilheyra Gaming1 Group („andlag viðskiptanna“, Belgíu) 

CVC mun ná fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna í heild 

sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CVC: framtaksjóður sem veitir fjárfestingasjóðum ráðgjöf og stýrir fjárfestingum fyrir þeirra hönd. CVC á eignarhluti 

í fyrirtækjum í ýmsum atvinnuvegum, þ.á.m. efnaiðnaði, veitum, framleiðslu, smásölu og dreifingu.  

– Andlag viðskiptanna: eigandi spilavíta, spilasala og veðbanka í Belgíu, Frakklandi og Sviss og starfrækir 

netfjárhættuspil (spilavíti og íþróttaveðmál) og smáforrit í Belgíu, Portúgal, Frakklandi, Sviss, Spáni, Serbíu, 

Kólumbíu, Bandaríkjunum, á Möltu og 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 hvað þetta atriði varðar.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 167, 

21.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10634 – CVC/GAMING1 

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 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/25/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10645 – ETEX/XI (INSMAT) HOLDINGS) 

Mál sem kann að vera tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Etex NV („Etex“, Belgíu) 

– URSA Deutschland GmbH og URSA Insulation, S.A. („Ursa“, Spáni), undir yfirráðum Lone Star Fund X (Banda-

ríkjunum) L.P. og Lone Star Fund X (Bermúdaeyjum) L.P. 

Etex nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Ursa í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Etex er alþjóðlegt byggingarefnafyrirtæki með fjölbreytt eignasafn. 

– Ursa selur einangrunarefni og meðal helstu vara þeirra eru glerull og þrýstimótað pólýstýren sem eru notuð til að 

einangra íbúðar- og atvinnuhúsnæði. 

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 hvað þetta atriði varðar.  

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

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

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

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 167, 

21.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10645 – ETEX/XI (INSMAT) HOLDINGS 

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 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/25/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10661 – BAIN CAPITAL/INETUM) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Bain Capital Investors, LLC („Bain Capital“, Bandaríkjunum) 

– Inetum S.A. („Inetum“, Frakklandi) 

Bain Capital nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Inetum í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Bain Capital: fjárfestingafyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum í fyrirtækjum á fjölmörgum sviðum, m.a. 

upplýsingatækni, heilsugæslu, smásölu- og neytendavöru, fjarskiptum, fjármálaþjónustu og iðnaði/framleiðslu. 

– Inetum: veitir stafræna þjónustu og lausnir fyrir viðskiptavini sem starfa á mörgum sviðum. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 166, 

20.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10661 – BAIN CAPITAL/INETUM 

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 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/25/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10674 – INTERPARKING SERVIZI/OSR/PARKING LOT JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Interparking Servizi S.r.l. („Interparking“, Ítalíu), tilheyrir Ageas-samstæðunni 

– Ospedale San Raffaele S.r.l. („OSR“, Ítalíu), tilheyrir Gruppo San Donato („GSD“) 

– þrjú bílastæði staðsett á San Raffaele-svæðinu í Mílanó, eitt í eigu OSR og hin tvö í eigu Universita Vita-Salute San 

Raffaele og MM S.pA („andlag viðskiptanna“, Mílanó) 

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

sömu gerðar, yfir andlagi viðskiptanna. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt fyrirtæki og með kaupum á 

eignum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Interparking starfar við stýringu gjaldbílastæða á Ítalíu. Interparking er undir yfirráðum Ageas Group sem fyrst og 

fremst veitir einstökum viðskiptavinum, fyrirtækjum og stofnunum þjónustu við líf- og skaðatryggingar og starfar í 

Evrópu og Asíu. 

– OSR er háskólasjúkrahús og meðferðarstofnun, hluti af Gruppo San Donato sem er hópur einkasjúkrahúsa á Ítalíu. 

– Andlag viðskiptanna samanstendur af i) bílastæðum og tengdum eignum staðsettum í Mílanó, á svæðinu nærri San 

Raffaele sjúkrahúsinu, nú í eigu OSR og stýrt af þriðja aðila, og ii) tveimur bílastæðum („P6 og P7“) sem eru á sama 

svæði, í eigu Universita Vita-Salute San Raffaele og MM S.pA, og stýrt af OSR.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 168, 

22.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10674 – INTERPARKING SERVIZI/OSR/PARKING LOT JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 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/25/05 

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

(mál M.10325 – KRONOSPAN/PFLEIDERER POLSKA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. apríl 2022 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin í samræmi við c-lið 1. mgr. 6. gr. reglu-

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

Framkvæmdastjórnin beinir því til þriðju aðila sem eiga hagsmuna að gæta að koma á framfæri 

athugasemdum sem þeir kunna að hafa um fyrirhuguð viðskipti. 

Svo unnt sé að taka fullt tillit til athugasemda á meðan á málsmeðferðinni stendur verða þær að berast 

framkvæmdastjórninni innan 15 daga frá birtingu í Stjtíð. ESB C 159, 12.4.2022, bls. 5. Þær má senda 

með símbréfi (+32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu, 

eða í pósti með tilvísuninni M.10325 – KRONOSPAN/PFLEIDERER POLSKA, og eftirfarandi 

póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/25/06 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.159.01.0005.01.ENG
COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2004:024:TOC
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10603 – CARLYLE/ALTADIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32022M10603. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10607 – LONE-STAR FUNDS/SPX FLOW) 

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 

32022M10607. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/25/07 

2022/EES/25/08 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10632 – WATERLAND/DUVENBECK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10632. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10637 – CERTAS/ENGIE SOLUTIONS/SSEC JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32022M10637. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/25/09 

2022/EES/25/10 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. apríl 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 

32022M10657. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10665 – WAVERLY/TPG/ASIA HEALTHCARE HOLDINGS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10665. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/25/11 

2022/EES/25/12 

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
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10675 – CDPQ/TRANSURBAN/AUSTRALIANSUPER/ 

CPP INVESTMENTS/ADIA/WCX) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 1. apríl 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 

32022M10675. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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

2022/EES/25/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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