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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10619 – SNAM/ENI/JV) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Snam S.p.A. („SNAM“, Ítalíu) 

– ENI S.p.A. („ENI“, Ítalíu) 

– JV („JV“ sameiginlega fyrirtækið, Ítalíu) 

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

JV (sameiginlega fyrirtækinu). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SNAM er eignarhaldsfélag SNAM-samsteypunnar sem á aðalrekstraraðila flutningakerfisins á Ítalíu og á fjölmargra 

hagsmuna að gæta í fyrirtækjum sem starfa á sviði gasflutninga og -geymslu í ýmsum löndum innan ESB. 

– ENI er hluti af ENI-samsteypunni sem hefur í gegnum tíðina verið virk á heimsvísu í allri virðiskeðju olíu og gass. 

3. Starfsemi sameiginlega fyrirtækisins (JV) mun felast í rekstri og veitingu stoðþjónustu við Túnis-hluta og neðansjávarhluta 

gasinnflutningsleiðslunnar á leiðinni frá Alsír til Ítalíu (Miðjarðarhafs-leiðslan). 

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.  

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 351, 

14.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10619 – SNAM/ENI/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/59/01 

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

(mál M.10696 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY/BP EUROPA/ 

LOTOS – AIR BP POLSKA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 7. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Aramco Overseas Company B.V. („AOC“, Niðurlöndum), sem lýtur yfirráðum Saudi Arabian Oil Company (Sádi-

Arabíu) 

– BP Europa SE („BP Europa“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum BP p.l.c. (Bretlandi) 

– Lotos – Air BP Polska sp. z o.o. (andlag viðskiptanna, „Target“, Póllandi) 

AOC og BP Europa ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir andlagi viðskiptanna (Target). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– AOC veitir dótturfyrirtækjum sínum í Saudi Aramco-samstæðunni fjölbreytta þjónustu, þar á meðal stuðnings-

þjónustu á sviði fjármála, stjórnun aðfangakeðjunnar, tæknilega stuðningsþjónustu og margs konar stuðningsþjónustu 

á sviði stjórnsýslu.  

– BP Europa sér um stærstan hluta starfsemi BP í Póllandi, þar á meðal eldsneytisbirgðir fyrir vegi í gegnum eigin 

bensínstöðvar og umboðssíður og sölu á smurolíu, þar á meðal í gegnum Castrol vörumerkið. BP er sem stendur 

hvorki birgir né söluaðili á flugvélaeldsneyti í Póllandi. 

– Andlag viðskiptanna (Target) er sameiginlegt félag sem sameiginlega lýtur yfirráðum Grupa Lotos S.A. og BP 

Europa og starfar við sölu á JET-A1 þotueldsneyti og flugvélabensíni og eldsneytistöku á flugvélar með þessu 

flugvélaeldsneyti á flugvöllum í Póllandi.  

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 351, 

14.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10696 – ARAMCO OVERSEAS COMPANY/BP EUROPA/LOTOS – AIR BP POLSKA 

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/59/02 

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

(mál M.10766 – DANSKE BANK/LÄNSFŐRSÄKRINGAR BANK/NORDEA/ 

SBAB BANK/SEB/HANDELSBANKEN/SWEDBANK/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 8. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Tambur, stafrænn samskiptavettvangur ásamt tengdum eignum, gögnum, samningum o.fl. sem eru nauðsynleg fyrir 
starfsemi þess, sem er sem stendur í eigu UC AB, sem lýtur yfirráðum Enento Group Plc („Tambur“, Svíþjóð) 

 Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial („Danske Bank“, Danmörku) 

 Länsförsäkringar Bank AB, („Länsförsäkringar Bank“, Svíþjóð) 

 Nordea Bank Abp („Nordea“, Finnlandi) 

 SBAB Bank AB (publ) („SBAB Bank“, Svíþjóð) 

 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) („SEB“, Svíþjóð) 

 Svenska Handelbanken AB (publ) („Handelbanken“, Svíþjóð) 

 Swedbank AB (publ) („Swedbank“, Svíþjóð) 

Danske Bank, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SBAB Bank, SEB, Handelsbanken og Swedbank öðlast sameiginleg 
yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Tambur í heild.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Tambur er stafrænn samskiptavettvangur sem styður við ferla í viðskiptum með íbúðarhúsnæði fyrir banka og 
fasteignasala á sænska markaðnum. 

 Danske Bank er fjármálaþjónustufyrirtæki sem stofnað var í Danmörku. Danske Bank er umsvifamikill í smásölu- og 
heildsölubankastarfsemi, lífeyrissjóðum, tryggingum, veðlánum, eignastýringu, verðbréfamiðlun, fasteignaviðskiptum 
og eignaleigu, einkum á Norðurlöndunum og í öðrum löndum Norður-Evrópu. 

 Länsförsäkringar Bank er sænskt fjármálafyrirtæki sem býður þjónustu í Svíþjóð. Länsförsäkringar Bank býður upp á 
fjármálaþjónustu fyrir smásölu, landbúnað og lítil og meðalstór fyrirtæki, þar á meðal lán, sparnað, ráðgjafaþjónustu, 
innlán, reikninga og greiðsluþjónustu og lífeyrisáætlanir. Länsförsäkringar Bank starfar einnig við leigu/kaupleigu í 
gegnum dótturfélag. 

 Nordea er finnskur banki, sem býður upp á alhliða þjónustu á fjórum meginsviðum: einkabankaþjónustu, 
fyrirtækjabankaþjónustu, þjónustu við stórfyrirtæki og stofnanir auk eigna- og auðstýringar; fyrst og fremst á fjórum 
norrænum heimamörkuðum sínum - Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. 

 SBAB Bank er sænskur banki í ríkiseigu sem starfar á sænskum húsnæðislánamarkaði og er beint til einstaklinga, 
leigjenda- og eigendafélaga og fyrirtækja. SBAB bankinn býður einnig upp á sparnaðarvörur og ótryggð lán. 

 SEB er sænskur banki sem býður upp á alhliða fjármálaþjónustu til einstaklinga og fyrirtækja, þar á meðal 
fjárfestingarbankastarfsemi, smásölu- og heildsölubankastarfsemi, lán, sparnað, tryggingar, veðlán, eigna- og 
fjárfestingarstýringu, ráðgjafarþjónustu og útleigu; aðallega á Norðurlöndunum, í Eystrasaltslöndunum og Þýskalandi.  

 Handelsbanken er sænskur banki sem býður upp á alhliða fjármálaþjónustu, sem nær yfir allt bankasviðið með 
hefðbundnum fyrirtækjaviðskiptum, fjárfestingarbankastarfsemi og viðskiptum, auk smásölubankastarfsemi, þ.m.t. 
líftryggingar, fyrst og fremst á Norðurlöndunum, í Bretlandi og Niðurlöndum.  

 Swedbank er sænskur banki sem býður upp á alhliða fjármálaþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og hið opinbera, 
þar á meðal lán, sparnað, ráðgjöf, innlán, reikninga, greiðsluþjónustu og lífeyrisþjónustu, einkum á Norðurlöndunum 
og í Eystrasaltslöndunum.  

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 355, 
16.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10766 – DANSKE BANK/LÄNSFŐRSÄKRINGAR BANK/NORDEA/SBAB BANK/SEB/HANDELSBANKEN/ 
SWEDBANK/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/59/03 

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

(mál M.10792 – PHILIP MORRIS INTERNATIONAL/SWEDISH MATCH) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 6. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. ráðsins (EB)  

nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Philip Morris Holland Holdings B.V. („PMHH“, Niðurlöndum), sem lýtur yfirráðum Philip Morris International Inc. 

(„PMI“, Bandaríkjunum)  

 Swedish Match AB („Swedish Match“, Svíþjóð)  

PMI nær fullum yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Swedish Match. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 11. maí 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 PMI er alþjóðlegt tóbaksfyrirtæki sem framleiðir og selur vindlinga og aðrar eldfimar tóbaksvörur sem og aðrar vörur 

og fylgihluti sem innihalda tóbak eða nikótín. 

 Swedish Match framleiðir og selur ýmsar munntóbaksvörur, nikótínpoka og pokavörur sem innihalda hvorki nikótín 

né tóbak, sem og vindla, eldspýtur, kveikjara og aðrar vörur sem tengjast eldi. Swedish Match er einnig umsvifamikið 

í dreifingu tóbaks og nikótínvarnings í Svíþjóð og Noregi í gegnum dótturfyrirtæki. 

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 351, 

14.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10792 – PHILIP MORRIS INTERNATIONAL/SWEDISH MATCH 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10858 – RAFFLES/APG/CMGO/TSH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 2. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Raffles Leven Limited („Raffles“, Bretlandi), sem tilheyrir GIC Realty (Singapúr) 

 Stichting Depositary APG Strategic Real Estate Pool fyrir reikning og áhættu APG Strategic Real Estate Pool („APG“ 

Niðurlöndum) sem lýtur yfirráðum Stichting Pensioenfonds ABP („ABP“, Niðurlöndum) 

 MacGregor TSH 2 B.V. („CMGO“, Niðurlöndum)  

 TSH Grafton B.V. („TSH“, Niðurlöndum) 

Raffles, APG og CMGO öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir TSH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 TSH: fyrirtæki sem rekur The Student Hotel Group sem er blandað hótelfyrirtæki með 15 starfandi gististaði í 

Evrópusambandinu. 

 Raffles: óbeint dótturfyrirtæki GIC Realty sem einbeitir sér að eignarhaldi á fasteignum fyrir hönd ríkisstjórnar 

Singapúr.  

 APG: vörsluaðili fjárfestingasjóðs sem er endanlega í eigu ABP, hollensks fyrirtækis sem stýrir lífeyrissjóðum og 

sérhæfir sig á sviði samtryggðs lífeyris fyrir starfsfólk í opinbera geiranum.  

 CMGO: fyrirtæki sem er í forsvari fyrir upphaflegan stofnanda The Student Hotel Group. 

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 349, 

12.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10858 – RAFFLES/APG/CMGO/TSH  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10866 – F2i/GVM/GENERATION AND SUPPLY BUSINESSES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 F2i SGR S.P.A. (Ítalíu)  

 Grupo Villar Mir, S.A.U. („GVM“, Spáni), sem lýtur endanlega yfirráðum stærsta hluthafa síns Mr. Juan Miguel 

Villar Mir (Spáni) 

 Tiltekin dótturfyrirtæki Villar Mir Energía, S.L.U. (Spáni), sem tilheyrir GVM (dótturfélögin nefnast einu nafni 

“Generation Business”)  

F2i öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir „Generation Business“.  

Að auki öðlast F2i og GVM sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Energya VM Generación, S.L.U. („Supply Business JV“ sameiginlega aðfangafélaginu) dótturfélagi 

sem er sem stendur alfarið í eigu GVM.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 F2i er einkafjárfestir með fjárfestingar í eftirfarandi geirum: samgöngum og flutningum, dreifikerfum, fjarskiptum, 

grænni orku, hringrásarhagkerfum og heilbrigðis- og félagsaðstöðu. 

 GVM er iðnaðarsamsteypa í fjölskyldueigu sem starfar við framleiðslu og afhendingu á rafmagni, afhendingu á gasi, 

framleiðslu á kísil- og manganblönduðum málmblöndum og járnblendi og kynningu á fasteignum. 

 The Generation Business starfar við framleiðslu á raforku, einkum með vindorkuverum, á Spáni. 

3. Starfsemi Supply Business JV (sameiginlega aðfangafélagsins) er eftirfarandi: smásöluafhending á rafmagni og jarðgasi. 

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 351, 

14.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10866 – F2i/GVM/GENERATION AND SUPPLY BUSINESSES 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10869 – P2X EUROPE/NVG/P2X PORTUGAL JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 P2X Europe GmbH & Co. KG („P2X Europe“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Mabanaft GmbH & Co. KG 

(Þýskalandi), dótturfyrirtækis Marquard & Bahls Group AG (Þýskalandi), og H&R GmbH & Co. KGaA (Þýskalandi) 

 The Navigator Company, S.A. („NVG“, Portúgal), lýtur sem stendur yfirráðum Sodim, SGPS, S.A., Portúgal 

(„Sodim“) 

 P2X Portugal, Unipessoal Lda. („P2X Portugal“, Portúgal) 

P2X Europe og NVG öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir P2X Portugal. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 P2X Europe þróar og innleiðir verslunartengd verkefni fyrir framleiðslu á PtX-vörum. P2X Europe starfar einnig á 

heildsölustigi, við bæði sölu og kaup á PtX-vörum. 

 NVG er portúgalskt fyrirtæki sem starfar á sviði kvoðu og pappírs. 

3. Starfsemi P2X Portugal verður sem hér segir: i) þróa, byggja, reka, viðhalda og fjármagna lóðrétt samþætt 

iðnaðarframleiðslu Power-to-Liquid verkefni og (ii) markaðssetja Power-to-Liquid vörur eins og tilbúnar hálfunnar vörur 

(t.d. tilbúna hráolíu og vax) og tilbúnar hreinar núllafleiður (t.d. steinolíu). 

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 351, 

14.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10869 – P2X EUROPE/NVG/P2X PORTUGAL 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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10872 – GEELY/RENAULT/RENAULT KOREA MOTORS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 5. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Geely Automobile Holdings Limited („Geely“, Cayman-eyjum), dótturfyrirtæki Zhejiang Geely Holding Group Co., 

Ltd. (Kína)  

 Renault S.A.S. („Renault“, Frakklandi), dótturfyrirtæki Renault S.A. (Frakklandi) 

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

Renault Korea Motors Co., Ltd. (andlagi viðskiptanna „Target“), fyrirtæki sem var stofnað og starfar í Suður-Kóreu og er 

sem stendur í eigu dótturfyrirtækis Renault og Samsung. Andlag viðskiptanna (Target) lýtur sem stendur yfirráðum sér í 

lagi af hálfu Renault. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Geely framleiðir og selur fólksbifreiðar um allan heim. 

 Renault framleiðir og selur fólksbifreiðar og létt atvinnuökutæki, útvegar varahluti í bifreiðar og annast 

samgönguþjónustu. 

3. Starfsemi andlags viðskiptanna (Target) er sem hér segir:  

 Framleiðsla og sala á fólksbifreiðum í Suður-Kóreu og útflutningur fólksbifreiða á nærliggjandi markaði í Asíu.  

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 351, 

14.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10872 – GEELY/RENAULT/RENAULT KOREA MOTORS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10879 – WISHCARD/EMZ PARTNERS/IK INVESTMENT/ 

OAKLEY CAPITAL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 1. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 EMZ Partners SAS („EMZ“, Frakklandi), í gegnum Saulire S.à r.l. 

 IK Investment Partners S.à.r.l. („IK“, Lúxemborg), í gegnum IK PF II Luxco 3 S.à r.l. 

 Oakley Capital („Oakley“, Þýskalandi), í gegnum Wishcard CoInvestCo S.à r.l. 

 Mr. Valentin Schütt (Mr. Schütt, Austurríki) í gegnum sérnotaökutækjafyrirtækið Nexec Holding GmbH sem alfarið 

er í hans eigu 

 Wishcard Technologies Group GmbH („Wishcard“, Þýskalandi) 

EMZ, IK, Oakley og Mr. Schütt öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Wishcard. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 EMZ er einkafyrirtæki með áherslu á langtímafjárfestingar í meðalstórum fyrirtækjum á ýmsum sviðum.  

 IK er einkafyrirtæki sem fjárfestir í fjölmörgum greinum með áherslu á viðskiptaþjónustu, matvæli og neytendavörur, 

iðnað og heilsugæslu. 

 Oakley er einkafyrirtæki sem fjárfestir í meðalstórum fyrirtækjum á þremur sviðum; neytendum, menntun og tækni. 

 Mr. Valentin Schütt er einstaklingur og stofnandi Wishcard. 

 Wishcard annast, í gegnum dótturfyrirtæki sín, tveggja þrepa gjafakort og gjafakort frá fyrirtæki til fyrirtækis (B2B).  

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 349, 

12.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10879 – WISHCARD/EMZ PARTNERS/IK INVESTMENT/OAKLEY CAPITAL 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10889 – CNP/CVA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 9. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 CNP Assurances S.A. („CNP“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Frakklandi) 

 CNP Vita Assicura S.p.A. („CVA“, Ítalíu), lýtur sameiginlegum yfirráðum CNP og UniCredit S.p.A. („UniCredit“, 

Ítalíu) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CNP: annast þróun og afhendingu á tryggingavörum um allan heim. Á Ítalíu fæst CNP einkum við líftryggingavörur. 

 CVA er tryggingafélag sem lýtur sameiginlegum yfirráðum CNP og UniCredit sem annast líftryggingar á Ítalíu. 

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 355, 

16.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10889 – CNP/CVA 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10849 – HUK/BRI/LNN/PITSTOP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 31. ágúst 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 

32022M10849. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ágrip af ákvörðunum framkvæmdastjórnarinnar frá 20. janúar 2021 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins  

og 53. gr. EES-samningsins 

(Mál AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax,  

AT.40422 – Bandai Namco and AT.40424 – Capcom (Tölvuleikjamál)) 

(Tilkynnt með skjalnúmerum C(2021) 57 lokaútgáfa, C(2021) 63 lokaútgáfa, C(2021) 72 lokaútgáfa, 

C(2021) 74 lokaútgáfa, C(2021) 75 lokaútgáfa og C(2021) 78 lokaútgáfa) 

Hinn 20. janúar 2021 samþykkti framkvæmdastjórnin sex ákvarðanir um málarekstur skv. 101. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins í fimm málum  

AT.40413 – Focus Home, AT.40414 – Koch Media, AT.40420 – ZeniMax, AT.40422 – Bandai Namco 

og AT.40424 – Capcom. Framkvæmdastjórnin hefur nú, í samræmi við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 1/2003 (1), birt nöfn aðila og meginefni ákvarðananna (Stjtíð. ESB C 320, 24.8.2022), m.a. 

álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál 

sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 30. júní 2022 

um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og  

53. gr. EES-samningsins 

(Mál AT. 40511 - Insurance Ireland: Gagnagrunnur vátryggingakrafna og skilyrði  

fyrir aðgangi) 

(tilkynnt með skjalnúmeri C(2022) 4448 lokaútgáfa) 

Hinn 30. júní 2022 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun um málarekstur skv. 101. gr. sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins og 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdastjórnin hefur nú, í samræmi 

við ákvæði 30. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1/2003 (1), birt nöfn aðila og meginefni ákvörðunarinnar 

(Stjtíð. ESB C 335, 2.9.2022, bls. 12), m.a. álagðar sektir, að teknu tilliti til lögmætra hagsmuna 

fyrirtækjanna af því að vernda viðskiptaleyndarmál sín. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 1, 4.1.2003, bls. 1. Reglugerðin með áorðnum breytingum skv. reglugerð nr. (EB) 411/2004  

(Stjtíð. L 68, 6.3.2004, bls. 1). 
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Yfirlit 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) (1) 

Eftirfarandi ákvörðun um veitingu heimildar að hluta til hefur verið birt í Stjórnartíðindum 

Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Markaðsleyfisnúmer 

Nánari 

upplýsingar 

Natríumkrómat 

EB nr. 231-889-5, CAS 

nr. 7775-11-3 

C(2022) 6036 26. ágúst 2022 REACH/22/26/0 Stjtíð. ESB C 335, 

2.9.2022, bls. 8 

Ákvarðanirnar er að finna á eftirfarandi slóð á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: 

Authorisation (europa.eu) https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en 

  

(1) Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1. 
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