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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 21. janúar 2022 

Málsnúmer 88018 

Ákvörðun nr. 003/22/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill  Endurnýjun og breytingar á viðspyrnustyrkjum vegna 

COVID-19  

Lagastoð Act on Resilience Grants No 160/2020  

(lög um viðspyrnustyrki) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Framlag til þess að styðja við áframhaldandi starfsemi 

rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tímabundnu tekjufalli 

vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og aðgerða 

stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 27,2 milljarðar króna á tímabilinu 1. nóvember 2020 til 

31. desember 2021 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19, 101 Reykjavík 

Ísland 

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/31/01 

https://www.althingi.is/lagas/151b/2020160.html
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 26. janúar 2022 

Málsnúmer 88016 

Ákvörðun nr. 004/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Trondheim Spektrum AS 

Lagastoð Ákvörðun bæjarráðs sveitarfélagsins Trondheim 

Tegund aðstoðar Sérstök aðstoð 

Markmið COVID-19 Tjónabætur 

Aðstoðarform Einn beinn styrkur 

Fjárhagsáætlun 5,4 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 51% 

Atvinnugreinar Starfræksla fjölnota aðstöðu þar sem haldnir eru 

viðburðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Trondheim Kommune 

Bystyret 

Postboks 2300 Torgarden 

7004 Trondheim 

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/31/02 

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 25. janúar 2022 

Málsnúmer 88021 

Ákvörðun nr. 011/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Endurnýjun og breytingar á tryggingakerfi fyrir rekstrar-

aðila áætlunarferða langferðabíla eða áætlunarsiglinga í 

atvinnuskyni allt árið vegna COVID-19 

Lagastoð Reglugerð um tímabundið tryggingakerfi fyrir rekstra-

raðila í farþegaflutningum með langferðabílum eða 

farþegabátum vegna COVID-19 faraldursins 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bætur vegna taps af völdum COVID-19 faraldursins og 

sóttvarnarráðstafana sem norsk stjórnvöld hafa fyrir-

skipað til þess að tryggja áframhaldandi áætlunarferðir 

langferðabíla og áætlunarsiglingar í atvinnuskyni allt 

árið, í þágu rekstraraðila sem ekki fá bætur frá sveitar-

stjórnum eða öðrum stjórnvöldum vegna almanna-

þjónustukvaða 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 300 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 80% 

Gildistími 1. janúar 2022 - 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Flutningar á landi og sjó 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Norwegian Railway Directorate  

Jernbanedirektoratet  

Postboks 16 Sentrum 

NO-0101 Oslo 

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/31/03 

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 25. janúar 2022 

Málsnúmer 88028 

Ákvörðun nr. 012/22/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill  COVID-19 Áætlun um skattafrestun fyrir fyrirtæki sem 

starfrækja veitingastað  

Lagastoð Lög nr 2/2022 um breytingu á lögum um staðgreiðslu 

opinberra gjalda nr. 45/1987 og lögum um trygginga-

gjald nr. 113/1990 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að greiða bætur til þeirra fyrirtækja sem starfrækja 

veitingastaði með vínveitingaleyfi sem hafa þurft að 

takmarka opnunartíma sína af völdum aðgerða 

stjórnvalda til að verjast útbreiðslu COVID-19 farald-

ursins 

Aðstoðarform Skattfrestun og almannatryggingagjöld 

Fjárhagsáætlun Upphæð frestaðra opinberra gjalda samkvæmt kerfinu 

er áætluð á 500 - 1000 milljónir króna (u.þ.b. 3,4 -  

6,8 milljónir evra) 

Gildistími Úthlutun aðstoðar samkvæmt kerfinu skal lokið  

1. júní 2022 og skattafrestunin skal að fullu greidd fyrir 

15. febrúar 2023 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar  

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19, 101 Reykjavík 

Ísland 

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/31/04 

https://www.althingi.is/altext/152/s/0331.html
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 27. janúar 2022 

Málsnúmer 88034 

Ákvörðun nr. 013/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) COVID-19 Aðstoðarkerfi vegna launakostnaðar 

Lagastoð Lov om lønnsstøtte 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að forðast uppsagnir á meðan á COVID-19 faraldrinum 

stendur 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 4 milljarðar NOK  

Aðstoðarhlutfall Leyfileg hámarksaðstoðarfjárhæð fyrir hvern 

starfsmann má ekki fara yfir 80% af heildarlaunum, 

þ.m.t. framlag atvinnurekanda til almannatrygginga 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Atvinnugreinar sem hafa orðið fyrir áhrifum vegna 

aðgerða til að verjast útbreiðslu faraldursins, m.a. en 

ekki einvörðungu gistiaðstaðir, veitingastaðir, 

ferðaþjónusta og flutningastarfsemi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Finansdepartementet 

P.O. Box 8008 Dep, NO-0030 Oslo, Norway 

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/31/05 

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 27. janúar 2022 

Málsnúmer 88036 

Ákvörðun nr. 014/22/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Endurnýjun og breytingar á lokunarstyrkjum vegna 

COVID-19 

Lagastoð Lög um breytingu á lögum nr. 38/2020 um fjárstuðning 

til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónu-

veiru 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum á Íslandi 

með því að styðja við rekstraraðila sem hafa orðið fyrir 

tímabundnu tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónu-

veiru og aðgerða stjórnvalda til að verjast útbreiðslu 

hennar 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 1 milljarður ISK, að hámarki 2 milljarðar ISK 

Gildistími 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19, 101 Reykjavík 

Ísland 

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/31/06 

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 28. janúar 2021 

Málsnúmer 88037 

Ákvörðun nr. 025/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Titill (og/eða heiti styrkþega) Endurnýjun á breyttu COVID-19 aðstoðarkerfi fyrir 

bætur vegna stórra opinberra viðburða sem hefur verið 

aflýst 

Lagastoð Ákvörðun þingsins sem heimilar kerfið og framlenging 

í breyttum fjárlögum. Til viðbótar er úthlutunarbréf og 

skilmálaskjal sem norska viðskipta-, iðnaðar- og 

sjávarútvegsráðuneytið gaf út handa Innovation 

Norway. 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að mæta lausafjárskorti sem skipuleggjendur 

menningarviðburða og samstarfsaðilar hafa orðið  

fyrir í kjölfar COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 85 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 60% 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Innovation Norway  

Pb. 448 Sentrum, Akersgata 13 

0104 Oslo 

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/31/07 

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 28. janúar 2022 

Málsnúmer 88045 

Ákvörðun nr. 026/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti  Endurnýjun og breytingar á COVID-19 aðstoðarkerfi 

vegna birgðataps  

Lagastoð Reglugerð til fyllingar og framkvæmdar á lögum um 

tímabundið aðstoðarkerfi í þágu fyrirtækja sem hafa 

orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi frá ágúst 2020 fyrir 

gildistíma styrkja eftir október 2021 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Að bæta veitingahúsum, kaffihúsum, börum og hótelum 

sem bjóða öðrum viðskiptavinum en hótelgestum upp á 

veitingar, sem og blómasmásölum, upp birgðatap 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 28 milljónir NOK 

Aðstoðarhlutfall 100% 

Gildistími Desember 2021 til febrúar 2022 

Atvinnugreinar Veitingaþjónusta og smásala á blómum. 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Brønnøysundregistrene  

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

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/31/08 

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 28. janúar 2022 

Málsnúmer 88047 

Ákvörðun nr. 027/22/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Heiti Frekari breytingar á styrkjakerfi í þágu fyrirtækja sem 

hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi vegna COVID-19 

Lagastoð Lög um tímabundið styrkjakerfi í þágu fyrirtækja sem 

hafa orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi frá ágúst 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Bæta tap og takmarka með því tjón af völdum  

COVID-19 faraldursins 

Aðstoðarform Styrkir 

Fjárveiting 3,512 milljarðar NOK 

Aðstoðarhlutfall 70-90% 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Allar greinar nema fyrirtæki sem fást við olíuvinnslu, 

fyrirtæki sem fást við vinnslu, flutning, dreifingu og 

viðskipti með raforku, fjármálastofnanir og félög sem 

hafa fjárfestingar að aðaltilgangi 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð The Brønnøysund Register Centre 

Brønnøysundregistrene 

Postboks 900 

8910 Brønnøysund 

Noregur 

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/31/09 

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 1. febrúar 2022 

Málsnúmer 88040 

Ákvörðun nr. 028/22/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill  Aðstoðarkerfi fyrir bætur til rekstraraðila veitingastaða 

vegna takmarkana sökum COVID-19 

Lagastoð Lög um styrki til rekstraraðila veitingastaða sem hafa 

sætt takmörkunum á opnunartíma 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi  

Markmið Að greiða bætur til rekstraraðila veitingastaða með 

vínveitingaleyfi sem hafa orðið fyrir tekjufalli vegna 

aðgerða til að verjast útbreiðslu COVID-19 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 1.5 milljarðar til 3 milljarða ISK  

(u.þ.b. 10 - 20 milljónir EUR) 

Gildistími Til 30. júní 2022 

Atvinnugreinar Veitingastaðir 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19, 101 Reykjavík 

Ísland 

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/31/10 

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 4. febrúar 2022 

Málsnúmer 88071 

Ákvörðun nr. 034/22/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Titill  Breytingar á viðspyrnustyrkjum vegna COVID-19 

Lagastoð Act on Resilience Grants No 160/2020  

(lög um viðspyrnustyrki) 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Framlag til þess að styðja við áframhaldandi starfsemi 

rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tímabundnu tekjufalli 

vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og aðgerða 

stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar 

Aðstoðarform Beinn styrkur 

Fjárveiting 27,2 milljarðar króna á tímabilinu 1. nóvember 2020  

til júní 2022 

Gildistími Til júní 2022 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Skatturinn 

Tryggvagata 19, 101 Reykjavík 

Ísland 

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/31/11 

https://www.althingi.is/lagas/151b/2020160.html
http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10534 – TRATON/AKTIEBOLAGET VOLVO/DAIMLER TRUCK/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Traton SE („Traton“, Þýskalandi), undir yfirráðum Volkswagen AG 

– Aktiebolaget Volvo PUBL („Volvo“, Svíþjóð) 

– Daimler Truck AG („Daimler Truck“, Þýskalandi) 

– Sameiginlegt félag (andlag viðskiptanna, „Target“, Niðurlöndum) 

Traton, Volvo og Daimler Truck ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir andlagi viðskiptanna (Target). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Traton, sem lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu Volkswagen AG, er fyrirtækið sem sér um flutningabifreiða- og 

rútuviðskipti Volkswagen samstæðunnar. Það starfar einkum gegnum eftirfarandi starfseiningar sínar: MAN, Scania, 

Navistar og Volkswagen Caminhões e Ônibus. 

– Volvo starfar um allan heim við framleiðslu og sölu á flutningabifreiðum til nota á vegum og utan vega, 

strætisvögnum, vinnuvélum og vélum. Á EES-svæðinu starfar það einkum undir merkjunum Volvo og Renault 

Trucks.  

– Daimler Truck einblínir á framleiðslu og sölu á flutningabifreiðum og rútum, m.a. undir vörumerkjum Mercedes-

Benz og Setra. 

– The Target (andlag viðskiptanna) er sameiginlegt félag sem byggir og starfrækir kerfi hágæða hleðslustöðva fyrir 

rafknúnar þungaflutningabifreiðar og rútur, meðfram og nálægt stærri hraðbrautum og mikilvægum samgönguleiðum 

í völdum löndum í Evrópu.  

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 197, 

16.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10534 – TRATON/AKTIEBOLAGET VOLVO/DAIMLER TRUCK/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/31/12 

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

(mál M.10624 – ENEL/INTESA/JV) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Enel X S.r.l. (Ítalíu), sem lýtur yfirráðum Enel S.p.A. 

– Intesa Sanpaolo S.p.A. (Ítalíu) 

– Mooney Group S.p.A. (Ítalíu) 

– PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. og Junia Insurance S.r.l. (Ítalíu) 

Enel X S.r.l og Intesa Sanpaolo S.p.A. öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Mooney Group S.p.A., PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial 

Services S.r.l. og Junia Insurance S.r.l.. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Enel S.p.A. Er orkuveitusamstæða sem starfar á sviði dreifingar, viðskipta með og afhendingu á raforku og jarðgasi. 

– Intesa Sanpaolo S.p.A. er bankasamstæða sem starfar við einstaklingsviðskipti og fyrirtækjaviðskipti, sem og við 

auðlegðarstýringu. Samstæðan annast þjónustu við 13.5 milljónir viðskiptavini í gegnum net yfir 3,700 útibúa á Ítalíu 

og við 7,1 milljónir viðskiptavina í gegnum net 1,000 útibúa um allan heim.  

– Mooney Group S.p.A. annast greiðsluþjónustu í gegnum smásöluverslanir og stafræna vettvangi á Ítalíu. 

– PayTipper S.p.A., CityPoste Payment S.p.A., Enel X Financial Services S.r.l. og Junia Insurance S.r.l. veita þjónustu 

við greiðslu skatta og þjónustureikninga.  

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 201, 

18.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10624 – ENEL/INTESA/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/31/13 

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

(mál M.10662 – ATLANTIA/YUNEX) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Atlantia S.p.A. („Atlantia“, Ítalíu)  

– Yunex GmbH („Yunex“, Þýskalandi), sem lýtur endanlega yfirráðum Siemens AG (Þýskalandi)  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Atlantia annast tolla- og samgönguþjónustu ásamt því að annast sérleyfisverkefni fyrir hraðbrautir og atvinnugreinar 

sem varða innviði flugvalla. Það starfar í fjölmörgum löndum á Evrópska efnahagssvæðinu, m.a. á Ítalíu, Spáni, í 

Frakklandi og, í takmörkuðum mæli, Póllandi. 

– Yunex annast þjónustu um allan heim á sviði snjalllausna fyrir umferð á vegum í þéttbýli og dreifbýli.  

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 201, 

18.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10662 – ATLANTIA/YUNEX 

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/31/14 

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

(mál M.10667 – VESA/POSTNL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vesa Equity Investment S.à.r.l. („Vesa“, Lúxemborg) 

– PostNL N.V. („PostNL“, Niðurlöndum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vesa: fjárfestingarfélag sem lýtur yfirráðum Hr. Daniel Křetínsky, sem er ríkisborgari Tékklands. Hr. Křetínsky á 

hagsmuni í félögum með starfsemi á sviði orkumála, almannaþjónustu, fjölmiðla og netviðskipta. 

– PostNL: almenningshlutafélag sem skráð er í kauphöllinni í Amsterdam. Grunnstarfsemi PostNL felst í að safna, 

flokka og bera út póst, pakka og aðrar vörur í Niðurlöndum, Belgíu, Lúxemborg og Bretlandi. Það er fyrirframskil-

greint til að annast almenna póstþjónustu á Niðurlöndum. 

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 199, 

17.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10667 – VESA/POSTNL 

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/31/15 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10700 – HY24/ENAGAS/ENAGAS RENOVABLE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HY24 SAS („HY24“, Frakklandi), lýtur sameiginlegum yfirráðum Ardian SAS („Ardian“, Frakklandi) og FiveT 

Group AG („FiveT Group“, Sviss) 

– Enagás, S.A. („Enagás“, Spáni) 

– Enagás Renovable, S.L.U. („Enagás Renovable“, Spáni), lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Enagás 

HY24 SAS og Enagás öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Enagás Renovable. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ardian er framtakssjóður sem samanstendur af ýmsum rekstrarfélögum og fjárfestingarsjóðum sem fjárfesta í 

fyrirtækjum sem stunda margvíslega starfsemi um allan heim (m.a. á sviði heilsugæslu, grunnvirkja, orku, 

neytendavöru og í nýjum tæknigeirum). 

– FiveT Group er eignarhaldsfélag sjóða með aðsetur í Sviss þar sem FiveT Hydrogen er hreinn innviðasjóður 

tileinkaður fjármögnun verkefna á sviði framleiðslu, geymslu og dreifingu hreins vetnis. 

– Enagás er spænskt fyrirtæki sem annast flutning á jarðgasi og tæknistjóri spænska gaskerfisins. 

– Enagás Renovable starfar við þróun verkefna á sviði endurnýjanlegra gasa og kolefnislosunar.  

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 201, 

18.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10700 – HY24 / ENAGAS/ ENAGAS RENOVABLE 

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/31/16 
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19.5.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10705 – BLACKSTONE/CARLYLE/GOLDMAN SACHS/PRIMA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Blackstone Inc. („Blackstone“, Bandaríkjunum) 

– Carlyle Group, Inc. („Carlyle“, Bandaríkjunum) 

– Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Bandaríkjunum)  

– Prima Assicurazioni S.p.A. („Prima“, Ítalíu), lýtur sameiginlegum yfirráðum Blackstone og einstaklings. 

Blackstone, Carlyle og Goldman Sachs ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr.  

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Prima. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og með samningi.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone er fyrirtæki sem annast eignastýringu um allan heim.  

– Carlyle er fyrirtæki sem annast eignastýringu í þremur megin fjárfestingarflokkum: i) framtakssjóði sem starfar um 

allan heim, ii) alhliða lánsfjármögnun og iii) fjárfestingalausnum. 

– Goldman Sachs: fjárfestingabankastarfsemi um allan heim, sem og stýring verðbréfaviðskipta og fjárfestinga í þágu 

fyrirtækja, fjármálastofnana, stjórnvalda og einstaklinga. 

– Prima er tryggingamiðlari sem selur skaðatryggingar á Ítalíu fyrir bifreiðar, mótorhjól, sendibifreiðar (þ.m.t. 

vegaaðstoð) og sjálfsábyrgðartryggingar fyrir heimili og fjölskyldur. 

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 202, 

19.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10705 – BLACKSTONE/CARLYLE/GOLDMAN SACHS/PRIMA 

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/31/17 
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Nr. 31/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10722 – CHEVRON/RENEWABLE ENERGY GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Chevron Corporation („Chevron“, Bandaríkjunum)  

– Renewable Energy Group, Inc („REG“, Bandaríkjunum) 

Chevron nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir REG. 

Samruninn á sér stað í gegnum samrunasamning (reiðufjárviðskipti). 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Chevron er samþætt orkufyrirtæki með höfuðstöðvar í Kaliforníu sem framleiðir hráolíu og jarðgas, eldsneyti fyrir 

landflutninga, smurefni, jarðolíu og tengdar afurðir ásamt aukefnum. 

– REG er framleiðsluaðili lífræns eldsneytis með höfuðstöðvar í Iowa og framleiðir lífræna olíu og endurnýjanlega olíu, 

selur kolefnaeiningar, vörur byggðar á efnum úr jarðolíu og vörur byggðar á efnum úr jarðolíu sem hafa verið 

blandaðar með lífdísel.  

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. 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 201, 

18.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10722 – CHEVRON / RENEWABLE ENERGY GROUP 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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19.5.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/19 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10743 – TOWERBROOK/GSF) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 4. maí 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. („TowerBrook“, Bandaríkjunum)  

– Groupe Services France SAS og öll dótturfyrirtæki þess („GSF Group“, Frakklandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TowerBrook: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi í Evrópu og Bandaríkjunum og leggur áherslu á fjárfestingar í 

stórum fyrirtækjum og fyrirtækjum með meðalveltu í Evrópu og Norður-Ameríku.  

– GSF Group: Fyrirtæki, með höfuðstöðvar í Frakklandi, sem annast ræstingar ásamt annari tengdri þjónustu fyrir 

skrifstofubyggingar, iðnaðar- og framleiðslubyggingar, opinberar byggingar og heilbrigðisstofnanir. 

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 197, 

16.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10743 – TOWERBROOK/GSF 

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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Nr. 31/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10746 – MORGAN STANLEY/BAWAG/GYLE JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Morgan Stanley Principal Funding, Inc. („MSPF“), sem tilheyrir Morgan Stanley Group („Morgan Stanley“, bæði í 

Bandaríkjunum) 

– RF zwölf BAWAG Leasing Gesellschaft m.b.H („Bawag Leasing“), sem tilheyrir Bawag Group AG („BAWAG 

Group“, bæði í Austurríki) 

– Gyle JV sem var sett á laggirnar í þeim tilgangi að kaupa Gyle Shopping Centre (Bretlandi) 

MSPF og Bawag Leasing öðlast sameiginleg yfirráð í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. g samrunareglugerðarinnar í gegnum 

Gyle JV yfir Gyle Shopping Centre frá DRC Capital LLP („DRC“). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og skuldbindingum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MSPF: MSPF tilheyrir Morgan Stanley, fjármálaþjónustufyrirtæki sem starfar um allan heim og annast margvíslega 

þjónustu á borð við fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf, auðstýringu og fjárfestingarstýringu. 

– Bawag Leasing: Bawag Leasing tilheyrir Bawag Group, eignarhaldsfélagi sem er skráð í kauphöll og býður upp á 

sparnað, greiðslu, lán, leigufjárfestingar, byggingafélög, kröfukaup og tryggingavörur- og þjónustu. 

– Gyle JV mun starfa við eignarhald, stýringu, leigu, bætingu og þróun Gyle Shopping Centre í Edinborg, Bretlandi, 

ásamt því að fást við þjónustu sem tengist framboði á verslunarhúsnæði innan Gyle Shopping Centre. 

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 201, 

18.5.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10746 – MORGAN STANLEY/BAWAG/GYLE 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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19.5.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 31/21 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10343 – DISCOVERY/WARNER MEDIA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32021M10343. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. maí 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 

32022M10571. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 31/22 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 19.5.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10666 – BROOKFIELD/TELIA COMPANY/TELIA TOWERS SWEDEN) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10666. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10690 – NORDIC CAPITAL/ELLOS GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. 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 

32022M10690. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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