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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. febrúar 2022 

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 Lichtenstein Noregur 

1.2.2022 – 2,12 – 0,57 0,78 

 

  

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

2022/EES/27/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10594 – SECURITAS/STANLEY SECURITY) 

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

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

Hinn 11.4.2022 skýrði tilkynnandi framkvæmdastjórninni frá því að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

(1)  Stjtíð. ESB C 134, 25.3.2022, bls. 33. 

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

2022/EES/27/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Volkswagen Aktiengesellschaft („VWAG“, Þýskalandi) 

 Trinity Investments Designated Activity Company („Trinity“, Írlandi), sem lýtur yfirráðum Attestor Limited 

(Bretlandi) 

 Europcar Mobility Group, S.A („Europcar“, Frakklandi) 

VWAG og Trinity öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Europcar í 

heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 20. september 2021. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 VWAG starfar einkum við þróun, framleiðslu og dreifingu á nýjum farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum sem 

og við bílaleiguþjónustu og aðra samgönguþjónustu. 

 Trinity er framtaksfjárfestingarfyrirtæki sem stofnað var í því skyni að leita vissra fjárfestingarmöguleika, einkum í 

vaxtarfyrirtækjum.  

 Europcar starfar einkum á sviði skammtíma bílaleiguþjónustu sem og annarrar samgönguþjónustu og sölu á notuðum 

bifreiðum til endurseljenda. 

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 172, 

26.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10565 – VOLKSWAGEN/TRINITY/EUROPCAR 

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/27/03 

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

(mál M.10578 – CVC/EKATERRA) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1) sem varðar yfirráð sér í lagi yfir ekaterra B.V. („ekaterra“) af hálfu CVC Capital Partners SICAV-

FIS S.A. („CVC“), í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 CVC (Lúxemborg) 

 ekaterra (Niðurlöndum) 

CVC öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ekaterra í heild. Samruninn á 

sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CVC : stýrir fjárfestingarsjóðum og ýmsum vettvangi fyrir fjárfestingar. Eitt fyrirtækja í verðbréfasafni CVC, Zabka 

Polska S.A., er með starfsemi á sviði smásölu á matvörum í Póllandi. 

 ekaterra : ekaterra og dótturfélög þess stunda viðskipti með te, sem samanstanda af ræktun, vinnslu og afhendingu á 

telaufum, rannsóknum og þróun, framleiðslu, umbúðum, pökkun, markaðssetningu, dreifingu og sölu á tevörum um 

allan heim (að undanskildum hagsmunum Unilever í samrekstri PepsiLipton með Pepsico í tengslum við te sem er 

tilbúið til drykkjar („RTD“)). 

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 170, 

25.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10578 – CVC/EKATERRA 

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/27/04 

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

(mál M.10682 – VALEO/VSEA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Valeo SE („Valeo“, Frakklandi), hluti af Valeo samstæðunni 

 Valeo Siemens eAutomotive GmbH („VSEA“, Þýskalandi), lýtur sameiginlegum yfirráðum Valeo og Siemens AG 

Valeo öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir VSEA í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Valeo er hlutabréfafyrritæki sem starfar við framleiðslu og dreifingu á bílavarahlutum. 

 VSEA er sameiginlegt fyrirtæki með fulla starfsemi sem Valeo og Siemens AG standa að og þróar, framleiðir og 

selur háspennu rafmagnshreyfla og íhluti sérætlaða fyrir rafbíla og tengitvinnbíla.  

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 170, 

25.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10682 – VALEO/VSEA 

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/27/05 

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

(mál M.10684 – SWISS LIFE/VAUBAN/WASCOSA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

 Vauban Infrastructure Partners SCA („Vauban“, Frakklandi), sem lýtur yfirráðum BPCE S.A. (Frakklandi)  

 Wascosa Holding AG („Wascosa“, Sviss)  

Swiss Life og Vauban öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Wascosa í 

heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Swiss Life er evrópskt fyrirtæki sem annast alhliða lausnir á sviði líftrygginga, eftirlaunatrygginga og fjármálalausna. 

Það starfar í ESB, Sviss, Bretlandi, Liechtenstein og Singapúr. Swiss Life starfar á sviði líftrygginga, sem og á sviði 

fjárfestinga og eignastýringar, auk þess veitir það fjölþjóðafyrirtækjum þjónustu á sviði lífeyrismála starfsmanna.  

 Vauban er evrópskt eignastýringarfyrirtæki með áherslu á fjárfestingar í hlutabréfum í innviðum. Fyrirtækið starfar 

einkum í Frakklandi en er einnig með beinar fjárfestingar í Finnlandi, Noregi, Portúgal, á Ítalíu og Spáni. Það 

skipuleggur og stýrir framtakssjóðum sem fjárfesta í hönnun, byggingu, viðhaldi, fjármögnun og rekstri á 

þýðingarmiklum innviðum á sviði flutninga, samfélagsverkefna, stafræna geirans og almannaþjónustu. 

 Wascosa er fyrirtæki sem starfar við útleigu og umsjón með flutningavögnum á alþjóðavísu. Starfsemi þess felur m.a. 

í sér útleigu á flutningavögnum um alla Evrópu, umsjón með flutningavagnaflota sem eru í eigu viðskiptavina og 

ráðgjöf um viðhald, tryggingar og öryggi sem snýr að flutningavögnum. 

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 172, 

26.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10684 – SWISS LIFE/VAUBAN/WASCOSA 

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/27/06 

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

(mál M.10688 – AXA/ATALANTE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20 April 202220. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 AXA SA („AXA“, Frakklandi) í gegnum dótturfyrirtæki sín AXA France IARD SA („AXA France IARD“, 

Frakklandi) og AXA IM SA („AXA IM“, Frakklandi) 

 Atalante SAS („Atalante“, Frakklandi) 

AXA, í gegnum dótturfyrirtæki sín AXA France IARD og AXA IM nær yfirráðum, skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Atalante í heild, Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 AXA er alþjóðleg samsteypa tryggingafélaga sem annast líftryggingar, heilsutryggingar og aðrar tryggingar auk 

eignastýringarþjónustu. 

 Atalante annast einkum alhliða og einstaklings eignasafnsþjónustu og stýringarþjónustu fyrir fjármálagerninga fyrir 

þriðju aðila. 

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 172, 

26.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10688 – AXA/ATALANTE 

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/Brussels 

  

(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.10706 – HAL INVESTMENTS/ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 HAL Investments B.V („Hal“, Niðurlöndum), hluti af the Hal Trust samstæðunni 

 Royal Boskalis Westminster N.V. (andlag viðskiptanna, „Target“, Niðurlöndum) 

Hal nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna, Target. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Hal er fjárfestingarfyrirtæki sem starfar um allan heim sem fjárfestir í ýmsum atvinnugreinum, m.a. siglingageiranum, 

geymslutönkum, fjölmiðlum, fjármálaþjónustu, smásölu, skrifstofuhúsgögnum, timbri og byggingarvörum. 

 Andlag viðskiptanna eða Target er siglingarþjónustufyrirtæki sem er með starfsemi um allan heim, sem starfar við 

dýpkun, uppsetningu búnaðar undan ströndum, flutning undan ströndum, neðansjávarþjónustu, tog og björgun auk 

grunnvirkja inni í landi. 

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 170, 

25.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10706 – HAL INVESTMENTS/ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER 

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.10710 – SELFINVEST/LLG/SELECTED CAR GROUP JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. apríl 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Selfinvest ApS („Selfinvest“, Danmörku) sem lýtur endanlega yfirráðum Østergaard fjölskyldunnar 

– LLG A/S („LLG“, Danmörku) sem lýtur endanlega yfirráðum Brunsborg fjölskyldunnar 

– Selected Car Group A/S („SCG JV“, Danmörku) 

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

yfir SCG JV. 

Samruninn á sér stað með því að yfirfærslu eigna og með kaupum á hlutabréfum í fyrirtæki sem er sameiginlegt félag. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Selfinvest er eignarhaldsfélag fyrir fjölbreyttan hóp fyrirtækja, einkum á sviði flutninga. Selfinvest fæst m.a. við 

áhættustýringu á heimsvísu, sem og lestun og útstöðvar, farmmiðlun, geyma, olíugeyma og geyma fyrir íðefni, sem 

og upplýsingatækni. 

– LLG lýtur yfirráðum Brunsborg fjölskyldunnar og stýrir fjölbreyttum hópi fyrirtækja sem starfa einkum á sviði 

smásölu, þ.m.t. húsgagnasmásölukeðjunni JYSK. 

3. SCG JV mun halda áfram núverandi leigustarfsemi Selfinvest og LLG, sem snúa einkum að leigu á bifreiðum og 

sendibifreiðum í lúxusflokki. Að auki munu aðilarnir yfirfæra núverandi jaðarstarfsemi sína við sölu á notuðum bifreiðum 

sem tengjast leigustarfsemi þeirra til SCG og Selfinvest mun yfirfæra fjárfestingarstarfsemi sína yfir í lúxusbifreiðir.  

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 170, 

25.4.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10710 – SELFINVEST/LLG/SELECTED CAR GROUP 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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10488 – FAURECIA/HELLA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 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 

32022M10488. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. 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 

32022M10583. 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.10584 – LUFTHANSA/VW/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32022M10584. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10636 – COVÉA/PARTNERRE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32022M10636. 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.10642 – CENTRAL/SIGNA/SELFRIDGES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32022M10642. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10678 – AIP/MACQUARIE/ABERDEEN/ONIVIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 

32022M10678. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um  

rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Finnland 

Flugleið Mariehamn – Stockholm Arlanda 

Gildistími samnings 29.10.2022 - 30.9.2024 

Frestur til að skila tilboðum 28.6.2022 

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi 

upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar: 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ålands Landskapsregering 

Heimilisfang: 

P.O.B. 1060 

AX-22111 Mariehamn 

ÅLAND/FINLAND 

Sími: +358 1825000 

Netfang: registrator@regeringen.ax 

Vefsetur: https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx 
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