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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10795 – TA ASSOCIATES/VISTA/iCIMS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TA Associates Management L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum), 

– Vista Equity Partners Management, LLC („Vista“, Bandaríkjunum), 

– iCIMS Holdings LLC („iCIMS“, Bandaríkjunum), alfarið undir yfirráðum Vista. 

TA Associates og Vista öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir iCIMS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TA Associates: framtakssjóður með eignasafn fyrirtækja innan valinna sviða atvinnugreina, þ.m.t. þjónusta við 

atvinnurekstur, neytendamarkaður, fjármálaþjónusta, heilbrigðisþjónusta og tækni. 

– Vista: fjárfestingarfyrirtæki sem leggur áherslu á að þróa og fjárfesta í hugbúnaði fyrir fyrirtæki og í fyrirtækjum á 

sviði gagna og tækni, 

– iCIMS: veitandi mannauðsstjórnunarhugbúnaðar til að aðstoða við ráðningar starfsmanna og þjálfun þeirra og að 

koma þeim inn í vinnustaðmenninguna. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 285, 

26.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10795 – TA ASSOCIATES/VISTA/iCIMS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/50/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10813 – BLACKSTONE/CPP INVESTMENTS/ADVARRA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. júlí 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), 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPP Investments“, Kanada),  

– Advarra Holdings, Inc. („Advarra“, Bandaríkjunum). 

Blackstone og CPP Investments öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Advarra. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring um allan heim á sérhæfðum eignum.  

– CPP Investments: samtök sem stýra fjárfestingum og fjárfesta í sjóðum sem Canada Pension Plan framselur til þeirra. 

CPP Investments fjárfestir einkum í skráðum og óskráðum eignum, fasteignum, grunnvirkjum og fjárfestingum sem 

bera fasta vexti. 

– Advarra: veitir þjónustu við siðferðilega endurskoðun og tæknilausnir fyrir líftæknilyfjafyrirtæki, stofnanir og 

fyrirtæki á sviði samningsbundinna rannsókna, og klínísk rannsóknarsetur.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 287, 

28.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10813 – BLACKSTONE/CPP INVESTMENTS/ADVARRA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/50/02 

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


28.7.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 50/3 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10818 – TOTALENERGIES/GIP/CLEARWAY ENERGY GROUP/ 

SUNPOWER GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– TotalEnergies SE („TotalEnergies“, Frakklandi), 

– Global Infrastructure Management, LLC („GIP“, Bandaríkjunum), 

– Clearway Energy Group, LLC („CEG“, Bandaríkjunum) og dótturfélög þess (sameiginlega, „Clearway Energy 

Group“),  

– SunPower Corporation („SPWR“, Bandaríkjunum) og dótturfélög þess (sameiginlega, „SunPower Group“).  

TotalEnergies og GIP ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og  

4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Clearway Energy Group og SunPower Group. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– TotalEnergies: orkufyrirtæki, skráð í kauphöll, með starfsemi á heimsvísu innan olíu- og gasiðnaðar. TotalEnergies 

stundar einnig starfsemi á heimsvísu á sviði endurnýjanlegrar orku, orkuframleiðslu og kolefnisjöfnunar. 

– GIP: sjálfstæður innviðasjóðstjóri sem starfar á heimsvísu og fæst aðallega við fjárfestingar í geirum flutninga, orku, 

stafrænna innviða og úrgangs/vatns,  

– Clearway Energy Group: fjárfestir á sviði orkuinnviða með áherslu á fjárfestingar í Bandaríkjunum.  

– SunPower Group: þjónustuveitandi á sviði sólarorkutækni og orku í Bandaríkjunum og Kanada. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 283, 

25.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10818 – TOTALENERGIES/GIP/CLEARWAY ENERGY GROUP/SUNPOWER GROUP 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/50/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10823 – CLEARLAKE/TA ASSOCIATES/EPHESOFT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Clearlake Capital Group, L.P. („Clearlake“, Bandaríkjunum), 

– TA Associates Management L.P. („TA Associates“, Bandaríkjunum), 

– Ephesoft, Inc. („Ephesoft“ eða „Target“, Bandaríkjunum). 

Clearlake og TA Associates ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir Ephesoft.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Clearlake: einkafjárfestingarfyrirtæki sem fæst við þjónustu sem byggist á hugbúnaði og tækni, iðnað og orkumál, 

matvæla- og neysluvörur, 

– TA Associates: framtakssjóður sem fæst við þjónustu við atvinnurekstur, neytendamarkaðsþjónustu, fjármála-

þjónustu, heilbrigðisþjónustu og tækniþjónustu, 

– Ephesoft: veitir verkvang með snjallþjónustu á sviði skjalavinnslu fyrir hnattræna ráðgjafa og kerfissamræmingaraðila 

sem þjónusta meðalstór og stór fyrirtæki og -notendur, sem gerir vinnslu skjala, sem berast til stofnana og fyrirtækja, 

sjálfvirka. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 285, 

26.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10823 – CLEARLAKE/TA ASSOCIATES/EPHESOFT 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/50/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Amber Infrastructure Group Limited (Bretlandi), dótturfélag Amber Infrastructure Group Holdings Limited 

(„Amber“, (Bretlandi)), 

– Allianz Capital Partners GmbH (Þýskalandi), tilheyrir Allianz Group (Þýskalandi), 

– Dalmore Capital Limited (Bretlandi) („Dalmore“),  

– Bazalgette Equity Limited (Bretlandi) (ásamt dótturfyrirtækjum sínum: „Tideway“ (Bretlandi)). 

Amber, Allianz Group og Dalmore öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Tideway. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Amber: alþjóðlegur bakhjarl og umsýsluaðili innviða með áherslu á áhættulitlar langtímafjárfestingar sem mynda 

sjóðstreymi, 

– Allianz: alþjóðleg fjármálaþjónustusamsteypa sem starfar á sviði vátrygginga og eignastýringar,  

– Dalmore: óháð rekstrarfélag sjóða með áherslu á fjárfestingarmöguleika með litla áhættu fyrir stofnanafjárfesta innan 

innviðageirans í Bretlandi, 

– Tideway: fyrirtæki sem árið 2015 var veitt leyfi samkvæmt lögum um vatns- og fráveitur frá 1991 (í Englandi og 

Wales) til að starfa sem veitandi grunnþjónustu sem er ábyrgur að hanna, byggja, taka í notkun og halda við 

holræsagöngum Themsár (e. Thames Tideway Tunnel), 25 km löngum göngum undir London, í þeim tilgangi að 

flytja skólp, auk nokkurra tengiganga. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 285, 

26.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10836 – EQUINOR/SSE/TRITON POWER) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SSE Thermal Generation Holdings Limited („SSE Thermal“) (Bretlandi), 

– Equinor New Energy Limited („Equinor“) (Bretlandi), dótturfélag Equinor ASA (Noregi), 

– Triton Power Holdings Limited („Triton Power“) (Jersey), sem er, sem stendur, undir yfirráðum Energy Capital 

Partners (Bandaríkjunum). 

SSE Thermal og Equinor öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir iCIMS. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SSE Thermal: eignarhald og rekstur á hefðbundnum varmaframleiðslustöðvum í Bretlandi og á Írlandi. SSE Thermal 

er hluti af SSE Group, sem þróar, byggir, rekur og fjárfestir í lágkolefna raforkuinnviðum. SSE Group leggur 

stefnumarkandi áherslur á endurnýjanlega orku og skipulögð raforkunet á öllum meginviðskiptasviðum sínum: 

Endurnýjanlegum orkugjöfum, dreifingu og flutningi, 

– Equinor er dótturfélag sem er alfarið í eigu Equinor ASA. Equinor ASA er alþjóðlegt orkufyrirtæki sem hefur 

staðfestu í Stavanger í Noregi og samanstendur viðskiptastarfsemi þess einkum af leit, vinnslu, flutningi, hreinsun og 

markaðssetningu á jarðolíu og vörum unnum úr jarðolíu, gasi og öðrum tegundum orku, m.a. endurnýjanlegri orku, 

um allan heim. 

– Triton Power: einkarekið, sjálfstætt raforkuframleiðslufyrirtæki. Það rekur þrjár starfsstöðvar í Bretlandi sem miðla 

blöndu af landsnetsþjónustu, raforku og samþættri varma- og raforkuvinnslu til iðnfyrirtækja.  

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 287, 

28.7.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10836 – EQUINOR/SSE/TRITON POWER 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

(2)  Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9286 – SEGRO/PSPIB/WROCLAW SITE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. mars 2019 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 

32019M9286. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

365.BANK/CSOB/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 26. 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 

32022M10378. 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.10672 – VISTA/ELLIOTT/CITRIX SYSTEMS/TIBCO) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júlí 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 

32022M10672. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10764 – SAGARD/BPIFRANCE/ADIT JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júlí 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 frönsku 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 

32022M10764. 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.10780 – WATERLAND/KIDSFOUNDATION/PARTOU) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. júní 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 

32022M10780. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/50/11 

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

	ESB-STOFNANIR
	Framkvæmdastjórnin
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10795 – TA ASSOCIATES/VISTA/iCIMS) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10813 – BLACKSTONE/CPP INVESTMENTS/ADVARRA) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10818 – TOTALENERGIES/GIP/CLEARWAY ENERGY GROUP/ SUNPOWER GROUP) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10823 – CLEARLAKE/TA ASSOCIATES/EPHESOFT) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10835 – ALLIANZ/DALMORE/AMBER/TIDEWAY) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10836 – EQUINOR/SSE/TRITON POWER) Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.9286 – SEGRO/PSPIB/WROCLAW SITE)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10378 – VUB/SLOVENSKA SPORITELNA/TATRA BANKA/ 365.BANK/CSOB/JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10672 – VISTA/ELLIOTT/CITRIX SYSTEMS/TIBCO)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10764 – SAGARD/BPIFRANCE/ADIT JV)
	Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja (mál M.10780 – WATERLAND/KIDSFOUNDATION/PARTOU)



