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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10635  CVC/HTB/FL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. maí 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) 

 Hartenberg Holding, s.r.o. („HTB“, Tékklandi) 

 FutureLife, a.s. („FL“, Tékklandi), sem lýtur yfirráðum HTB 

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

FL. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CVC, dótturfyrirtæki þess og tengd fyrirtæki, samanstanda af einingum í einkaeigu sem fást m.a. við að veita 

fjárfestingarráðgjöf og/eða stýra fjárfestingum fyrir tiltekna fjárfestingarsjóði og vettvanga. Eitt af fyrirtækjunum úr 

safni CVC, Mehiläinen, býður upp á glasafrjóvgunarmeðferðir á heilsustofnunum í Finnlandi. 

 HTB er fyrirtæki sem einblínir á fjárfestingar í eignum á Mið-Evrópu svæðinu, einkum í Tékklandi, Slóvakíu og 

Póllandi. Fyrirtækið er sem stendur hluthafinn sem hefur yfirráð sér í lagi yfir FL. 

 FL starfar við þjónustu á sviði æxlunarlæknisfræði í ýmsum Evrópulöndum, einkum þjónustu í tengslum við 

glasafrjóvganir og stoðþjónustu. Viðskipti FL í Finnlandi og Eistlandi munu ekki vera hluti af fyrirhuguðum samruna 

og verða flutt til og verða undir yfirráðum sér í lagi af hálfu HTB. 

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10635 – CVC/HTB/FL 

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/35/01 

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

(mál M.10653 – ESTAVAYER LAIT/GIVAUDAN/BÜHLER/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Estavayer Lait SA („Estavayer Lait“, Sviss), hluti af Migros Group 

 Givaudan SA („Givaudan“, Sviss)  

 Bühler AG („Bühler“, Sviss) 

 Cultured Food Innovation Hub (Sviss) 

Estavayer Lait, Givaudan og Bühler ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Cultured Food Innovation Hub, nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki (JV). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Estavayer Lait starfar við framleiðslu og pökkun á mjólkurvörum, framleiðslu og þroskun á osti, framleiðslu á 

köldum sósum, mjólkurvörum og osti unnum úr plöntum ásamt plöntuafurðum sem koma í stað kjöts. 

 Givaudan framleiðir og afhendir bragð- og ilmefni sem notuð eru í matvæli, drykkjarvörur og neytendavörur um allan 

heim. Það framleiðir einnig lyktarefni sem hægt er að nota sem innihaldsefni við framleiðslu bragð- eða 

ilmefnasambanda.  

 Bühler er alþjóðlegt tæknifyrirtæki sem annast tæknilausnir fyrir verksmiðjur, búnað og tengda þjónustu fyrir 

matvinnslu og framleiðslu á þróuðum efnum. Meginstarfsemi þess felst í tækni til að umbreyta korni í hveiti og 

dýrafóður, framleiðslu á pasta og súkkulaði og mótasmíðuðum íhlutum. 

3. Cultured Food Innovation Hub mun veita þriðju fyrirtækjum sem hafa áhuga á að starfa á sviði ræktaðs kjöts, ræktaðs fisk 

eða ræktaðra sjávarafurða, auk nákvæmnisgerjunar, búnað og kunnáttu til að flýta fyrir rannsókna- og þróunarstarfi þeirra. 

Ræktað kjöt, ræktaður fiskur og ræktaðar sjávarafurðir eru kjöt, fiskur eða sjávarafurðir sem framleidd eru með 

frumuræktun á dýrafrumum í tilraunaglösum.  

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10653 – ESTAVAYER LAIT/GIVAUDAN/BÜHLER/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2022/EES/35/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10660 – MONTAGU/HG/WAYSTONE/KB ASSOCIATES) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Montagu Private Equity LLP („Montagu“, Bretlandi). 

– Hg Capital LLP („Hg“, Bretlandi)  

– Sigma Luxco 2 S.à r.l. (ásamt dótturfyrirtækjum „Waystone“, Írlandi) 

– King TopCo Limited (ásamt dótturfyrirtækjum „KB Associates“, Írlandi)  

Montagu og Hg öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Waystone 

(viðskipti 1) og KB Associates (í gegnum Waystone, viðskipti 2). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Montagu er framtaksjóður og stjórnandi sjóða sem starfa um allan heim. 

– Hg er framtakssjóður með starfsemi um allan heim.  

– Waystone annast stýringu („ManCo“) og aðra þjónustu(2), einkum fyrir írska fjárfestingarsjóði.  

– KB Associates annast ráðgjöf og ManCo þjónustu, einkum fyrir fjárfestingarsjóði. 

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10660 – MONTAGU/HG/WAYSTONE/KB ASSOCIATES 

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) Stýring fyrirtækisins felur í sér i) að tryggja samræmi við löggjöf, ii) fjárfestingarstýringu, iii) áhættustjórnun fjárfestinga, iv) 

rekstraráhættustjórnun, v) fjármagns- og fjármálastjórnun, vi) dreifingu.  

2022/EES/35/03 

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

(mál M.10698 – MITSUI/INDOMOBIL/PTL/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Mitsui & Co., Ltd („Mitsui“, Japan) 

 PTS Investments LLC („PTS investments“, Bandaríkjunum), dótturfyrirtæki sem er alfarið í eigu Penske Truck 

Leasing Co., L.P („PTL“, Bandaríkjunum) sem lýtur endanlega yfirráðum Penske Corporation („Penske“, 

Bandaríkjunum)  

 PT CSM Corporatama („Indorent“, Indónesíu), sem tilheyrir PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk („Indomobil“, 

Indónesíu) og  

 JV (sameiginlega félagið) (Indónesíu)  

Mitsui, PTS Investments og Indorent öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir JV (hinu sameiginlega félagi). 

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

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

 Mitsui: verslunar-, viðskiptastjórnunar- og verkefnastjórnunarfyrirtæki með starfsemi í margvíslegum geirum 

atvinnulífsins, m.a.: i) járn- og stálvörum, ii) steinefna- og málmauðlindum, iii) grunnvirkjum, iv) ferlimálum, v) 

grunnefnum vi) frammistöðuíðefnum, vii) orku, viii) fæðuauðlindum, ix) neytendaþjónustu, og x) upplýsingatækni- 

og samskipti/fyrirtækjaþróun.  

 PTS Investments: dótturfélag alfarið í eigu PTL, sem annast flutningaþjónustu og aðfangakeðjustjórnun.  

 Indorent: dótturfélag alfarið í eigu Indomobil, sem framleiðir bifreiðar og bifhjól. Indorent fæst við flutningaþjónustu 

og leigu á farþegabifreiðum fyrir einkaviðskiptavini. 

 JV (sameiginlega félagið): sameiginlegt félag byggt upp frá grunni sem verður komið á fót og mun starfa við leigu á 

atvinnuökutækjum í Indónesíu. 

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 217, 

1.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10698 – MITSUI/INDOMOBIL/PENSKE/JV 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 

2022/EES/35/04 

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


2.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/5 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10717 – KKR/PAI PARTNERS/BCI/REFRESCO) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 KKR & Co. Inc. („KKR“, Bandaríkjunum) 

 PAI Partners S.à.r.l. (PAI Partners, Frakklandi), sem lýtur yfirráðum PAI Partners S.A.S. 

 British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada)  

 Refresco Deutschland Holding GmbH („Refresco“, Niðurlöndum), sem lýtur yfirráðum PAI Partners og BCI 

KKR, PAI Partners og BCI ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Refresco. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 KKR er fjárfestingarfyrirtæki sem starfar um allan heim og annast eignastýringu sérhæfðra eigna og 

fjármagnsmarkaða- og tryggingalausnir. 

 PAI Partners stýrir fjölda sjóða sem fjárfesta í viðskiptaþjónustu, dreifingu, matvælum og neytendavörum, almennum 

iðnaði og heilbrigðisþjónustu. 

 BCI er umboðsaðili stjórnvalda í Bresku Kólumbíu sem fjárfestir í mismunandi eignaflokkum fyrir hönd viðskipta í 

opinbera geiranum, m.a. markaðsbréfum, almennum verðbréfum, hlutum í óskráðum félögum, innviðum, 

endurnýjanlegum auðlindum, fasteignum og veðlánum í fasteignum undir verslunarhúsnæði. 

 Refresco starfar á heimsvísu við framleiðslu og átöppun ýmissa óáfengra drykkja fyrir eigin merki sem tilheyra 

smásöluaðilum og eigendur vöruheita samkvæmt framleiðslusamningum. 

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10717 – KKR/PAI PARTNERS/BCI/REFRESCO 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Nr. 35/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.6.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10729 – FOWI/MOL/TOHO/HOKURIKU/ORSTED/JERA/SWANCOR) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. („MOL“, Japan) 

 Toho Gas Co., Ltd. („Toho“, Japan) 

 Hokuriku Electric Power Company („Hokuriku“, Japan) 

 Orsted InvestCo Ltd. („Orsted“, Taívan), sem tilheyrir Ørsted A/S (Danmörku) 

 JERA Power International B.V. („JERA“, Japan), sem tilheyrir JERA Co. Inc. (Japan)  

 Swancor Holding Co. Ltd. („Swancor“, Taívan) 

 Formosa I International Investment Co., Ltd. („FOWI“, Taívan) 

MOL, Toho, Hokuriku, Orsted, JERA og Swancor öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr.  

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FOWI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 MOL er flutningafyrirtæki sem starfar við flutninga, þurr búlkavarning, orku og starfsemi undan ströndum, 

vöruflutningaþjónustu og tengda þjónustu. 

 Toho er gasfyrirtæki sem starfar á sviði hitaveitu, rafmagnsveitu, sölu á gastækjum og -útbúnaði auk uppsetningar á 

gasleiðslum. 

 Hokuriku afhendir raforku með samþættri orkuframleiðslu, flutnings- og dreifingarkerfum. 

 Orsted starfar við þróun, byggingu og rekstur vindbúa undan ströndum, líforkuvera og nýsköpunarlausnir fyrir orku 

úr sorpi ásamt snjallorkuvörur. Það kaupir, framleiðir, dreifir og verslar með orku og orkutengdar vörur í Evrópu og í 

Bandaríkjunum. 

 JERA starfar við fjárfestingar á efra sölustigi í eldsneyti, innkaup, verslun með og flutningastarfsemi með eldsneyti. 

Það starfar einnig við þróun og rekstur raforkuvera. 

 Swancor framleiðir og dreifir sérnotaíðefnum, m.a. ryðvarnarresínu til nota í geymum og rörum í ýmsum 

atvinnugreinum, reykháfum fyrir orkuver og í epoxýkerfum fyrir spaða vindhverfla. 

3. FOWI starfrækir vindbú undan ströndum í Taívan.  

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10729 – FOWI/MOL/TOHO/HOKURIKU/ORSTED/JERA/SWANCOR 

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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2.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10741 – HG/EFMS/TA/IFS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 30. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– HgCapital LLP („Hg“, Bretlandi)  

– TA Associates Management LP („TA“, Bandaríkjunum) 

– EQT Fund Management S.à r.l („EFMS“, Lúxemborg)  

– Impala Bidco S.à r.l. („IFS“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum EFMS og TA. 

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

yfir IFS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hg er fjárfestir sem fjárfestir í vexti hugbúnaðar- og þjónustufyrirtækja. Hg sérhæfir sig í fjárfestingum í Evrópu, 

Bretlandi og Bandaríkjunum og er með skrifstofur í Lundúnum, München og New York. 

– EFMS er rekstraraðili sérhæfðra sjóða EQT VIII og EQT IX, einkafjárfestingarsjóðir sem eru hluti af EQT samstæðu 

framtakssjóða („EQT“). EQT eru metnaðarfull fjárfestingarsamtök með starfsemi um allan heim sem leggja áherslu á 

virkar eignarhaldsaðferðir. 

– TA er framtakssjóður sem leggur áherslu á tilteknar greinar innan tæknigeirans, heilbrigðisþjónustu, fjármála-

þjónustu, neytendaþjónustu og viðskiptaþjónustu í Norður-Ameríku, Evrópu og Asíu. 

– IFS er sem stendur félag í fjárfestingarsafni EFMS og TA og þróar viðskiptahugbúnað fyrir viðskiptavini sem starfa 

við margvíslegar atvinnugreinar, sem framleiða og dreifa vörum, viðhalda eignum og stýra starfsemi sem leggur 

áherslu á þjónustu. IFS annast einnig hugbúnað sem þjónustulausn sem byggist á tölvuskýi fyrir vettvangsþjónustu, 

afhendingu til lokaviðskiptavinar (svokallaða „síðustu mílu“) og aðfangageira. 

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 219, 

3.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10741 – HG/EFMS/TA/IFS  

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. 35/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.6.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10765 – KKR/OTPP/HIGHWAYS TRUST) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– KKR & Co. Inc. („KKR“, Bandaríkjunum) 

– Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada) 

– Highways Infrastructure Trust („Highways Trust“, Indlandi), lýtur yfirráðum KKR 

KKR og OTPP ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Highways Trust í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

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

og tryggingalausnir. 

– OTPP: greiðsla lífeyrisbóta og fjárfesting eigna lífeyrissjóða um allan heim fyrir hönd starfandi kennara og kennara 

sem eru komnir á eftirlaun í Ontario-sýslu í Kanada. 

– Highways Trust er fjárfestingarsjóður sem fjárfestir í innviðum sem fæst við fyrirtæki sem starfa við hönnun, 

fjármögnun, byggingu, starfrækslu og viðhald á vegum á Indlandi.  

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10765 – KKR/OTPP/HIGHWAYS TRUST  

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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2.6.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 35/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10788 – UTUM/SCHWARZ GROUP/APPLIEDAI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. maí 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 UnternehmerTUM Group („UTUM“, Þýskalandi), sem lýtur endanlega yfirráðum Susanne Klatten 

 Schwarz Dienstleistung KG (Þýskalandi), sem lýtur endanlega yfirráðum Schwarz Group 

 UnternehmerTUM Solutions GmbH („appliedAI“, Þýskalandi), sem lýtur sem stendur yfirráðum UTUM 

UTUM og Schwarz Group ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir appliedAI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 UTUM starfrækir miðstöð fyrir nýsköpun og viðskiptasköpun í Evrópu og býður upp á breitt úrval af frumkvöðla 

réttindaáætlunum fyrir nemendur, vísindamenn og starfsfólk auk ráðgjafar fyrir sprotafyrirtæki, þjónustu vegna 

rannsókna og starfsréttinda sem og sterkt net stofnenda. 

 Schwarz Group starfar einkum við smásölu á matvælum í gegnum verslunarkeðjurnar Lidl og Kaufland, framleiðslu á 

matvöru fyrir smásölufyrirtæki sín auk hirðingar, flokkunar, meðhöndlunar og endurvinnslu úrgangs sem samþættur 

þjónustuveitandi á sviði meðhöndlunar úrgangs.  

3. AppliedAI mun taka til núverandi gervigreindarrannsóknar- og ráðgjafarþjónustu UTUM og mun annast rannsóknir, 

hugbúnaðar- og ráðgjafarþjónustu fyrir evrópsk fyrirtæki. Auk þess mun appliedAI mynda dótturfélag sem ekki er rekið í 

hagnaðarskyni sem mun þróa evrópska miðstöð fyrir rannsóknir og menntun fyrir AI. 

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 218, 

2.6.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10788 – UTUM/SCHWARZ GROUP/APPLIEDAI 

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. 35/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.6.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10524 – MERCEDES-BENZ/TOTALENERGIES/STELLANTIS/ACC) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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 

32022M10524. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10526 – CHEVRON/NESTE BASE OIL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. febrúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32022M10526. 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.10683 – APPLIED/TEMASEK/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. 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 

32022M10683. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10692 – SEGRO/PSPIB/TARGET ASSET SOUTH PARIS) 

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 

32022M10692. 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.10706 – HAL INVESTMENTS/ROYAL BOSKALIS WESTMINSTER) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. 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 

32022M10706. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti vegna endurheimtu  

ríkisaðstoðar og viðmiðunar/afreiknivexti sem gilda frá 1. júní 2022 

(Birt í samræmi við ákvæði 10. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 794/2004  

frá 21. apríl 2004) (Stjtíð. ESB L 140, 30.4.2004, bls. 1) 

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

aðferðar við útreikning viðmiðunar- og afreiknivaxta (Stjtíð. ESB C 14, 19.1.2008, bls. 6). Þá verður að 

bæta við grunnvextina viðeigandi álagi eins og fram kemur í orðsendingunni og fer það eftir beitingu 

viðmiðunarvaxtanna. Að því er afreiknivextina varðar merkir þetta að hækka verður grunnvextina sem 

nemur 100 grunnpunktum. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 271/2008 frá 30. janúar 2008 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 794/2004 er kveðið á um að endurkröfuvextir skuli einnig ákveðnir 

með því að bæta 100 grunnpunktum við grunnvextina, nema kveðið sé á um annað í sérstakri ákvörðun. 

Vextir sem hafa breyst eru feitletraðir. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 159, 12.4.2022, bls. 20 og EES-viðbæti nr. 28, 5.5.2022, bls. 14. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.6.2022 – -0,19  -0,19  0,00  -0,19  4,85  -0,19  0,24  -0,19  -0,19  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  0,00  -0,35  4,85  -0,35  0,08  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  0,00  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  4,00  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  3,29  -0,49  -0,03  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  0,00  -0,49  2,49  -0,49  -0,01  -0,49  -0,49  

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.6.2022 – -0,19  -0,19  -0,19  0,26  6,24  -0,19  -0,19  -0,19  -0,19  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  -0,35  0,26  5,40  -0,35  -0,35  -0,35  -0,35  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,66  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  4,02  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  3,17  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  0,26  2,38  -0,49  -0,49  -0,49  -0,49  

 

Frá Til LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

1.6.2022 – -0,19  -0,19  -0,19  4,88  -0,19  4,40  0,22  -0,19  -0,19  1,02  

1.5.2022 31.5.2022 -0,35  -0,35  -0,35  4,06  -0,35  3,38  0,08  -0,35  -0,35  0,86  

1.4.2022 30.4.2022 -0,49  -0,49  -0,49  3,42  -0,49  3,38  -0,01  -0,49  -0,49  0,66  

1.3.2022 31.3.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,85  -0,49  2,74  -0,04  -0,49  -0,49  0,66  

1.2.2022 28.2.2022 -0,49  -0,49  -0,49  2,04  -0,49  2,74  -0,05  -0,49  -0,49  0,66  

1.1.2022 31.1.2022 -0,49  -0,49  -0,49  1,21  -0,49  2,27  -0,03  -0,49  -0,49  0,51  
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Leiðrétting á yfirliti um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja  

á markað vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka  

við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat,  

leyfisveitingu og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH)  

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) 

Á bls. 21 í fimmtu röð og þriðja dálki töflunnar í EES-viðbæti nr. 22 frá 7. apríl 2022: 

í stað: 

„27. mars 2022“, 

kemur: 

„17. mars 2022“. 

2022/EES/35/16 
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