
 

 

ÍS
L

E
N

S
K

 ú
tg

á
fa

 

 

EES-viðbætir 
við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins 

ISSN 1022-9337 

Nr. 6 

29. árgangur 

3.2.2022 

 

 I EES-STOFNANIR  

 1. Sameiginlega EES-nefndin  

 II EFTA-STOFNANIR  

 1. Fastanefnd EFTA-ríkjanna  

 2. Eftirlitsstofnun EFTA  

 3. EFTA-dómstóllinn  

 III ESB-STOFNANIR  

 1. Framkvæmdastjórnin  

2022/EES/6/01  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10480 – GOLDMAN SACHS/ 

NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) – Mál sem kann að verða tekið fyrir 

samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  .....................................................................................  1 

2022/EES/6/02  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10499 – STATE STREET/ 

BBH (INVESTOR SERVICES BUSINESS))  ......................................................................  2 

2022/EES/6/03  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10512 – LEAR CORPORATION/ 

INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE 

GROUP)  ...............................................................................................................................  3 

2022/EES/6/04  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10562 – CARLYLE/WARBURG 

PINCUS/DURAVANT) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri 

málsmeðferð ..........................................................................................................................  4 

2022/EES/6/05  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10567 – ACE/MOSADEX/ 

PHARMALOT COMPOUNDING) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt 

einfaldaðri málsmeðferð  .......................................................................................................  5 

2022/EES/6/06  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10577 – FSN CAPITAL VI/ 

OPTIGROUP/HYGAS/BFG/TPC) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt 

einfaldaðri málsmeðferð  .......................................................................................................  6 

2022/EES/6/07  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10604 – OXFORD 

PROPERTIES/PINEBRIDGE BENSON ELLIOT/SIGMA) – Mál sem kann að verða 

tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð  ....................................................................  7 



 

 

2022/EES/6/08  Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja (mál M.10609 – EURAZEO/PSPIB/ 

FST HOTELS) – Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 8 

2022/EES/6/09  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10108 – S&P GLOBAL/IHS MARKIT)  ..................................................................  9 

2022/EES/6/10  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10371 – SIBUR/TAIF)  .............................................................................................  9 

2022/EES/6/11  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10448 – MABANAFT/H&R/P2X)  ..........................................................................  10 

2022/EES/6/12  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10491 – ALLIANZ/INTELSAT)  .............................................................................  10 

2022/EES/6/13  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10503 – SK CAPITAL PARTNERS/SEQENS)  ......................................................  11 

2022/EES/6/14  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10545 – PSA/TIL/PNIT)  ..........................................................................................  11 

2022/EES/6/15  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND/IFM INVESTORS/JV)  .............................  12 

2022/EES/6/16  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10581 – SPIE/STRUKTON SERVICES)  ................................................................  12 

2022/EES/6/17  Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja  

(mál M.10585 – APMH INVEST/UNILABS)  ......................................................................  13 

2022/EES/6/18  Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um flugrekstur í 

Bandalaginu – Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug  ....................................  14 

2022/EES/6/19  Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar Evrópu-

þingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í 

Bandalaginu – Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 15 



3.2.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 6/1 

 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10480 – GOLDMAN SACHS/NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– NN Investment Partners Holdings N.V. (2) („NNIP“, Niðurlöndum), lýtur yfirráðum NN Group N.V. (Niðurlöndum) 

Goldman Sachs öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NNIP í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Goldman Sachs er fjárfestingarbanki með starfsemi víða um heim sem annast stýringu verðbréfa og fjárfestinga. 

– NNIP er eignarstýringarfyrirtæki sem er dótturfyrirtæki tryggingafélagsins NN Group N.V. starfandi í Niðurlöndum. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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

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

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (3). 

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 60, 

4.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10480 – GOLDMAN SACHS/NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING 

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) Þ.m.t. yfirráð sér í lagi yfir NN Investment Partners Funds Corporation (Póllandi SA) og sameiginleg yfirráð yfir Venn Hypotheken 

(Niðurlöndum BV) með Venn Partner Service Limited. 

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

2022/EES/6/01 

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

(mál M.10499 – STATE STREET/BBH (INVESTOR SERVICES BUSINESS)) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– State Street Corporation („State Street“, Bandaríkjunum) 

– Brown Brothers Harriman & Co.’s („BBH“, Bandaríkjunum) fjárfestaþjónustufyrirtæki 

State Street öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir fjárfestaþjónustufyriræki BBH. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– State Street veitir ýmis konar fjármálaþjónustu, m.a. við innlend og alþjóðleg verðbréf. 

– BBH starfar við fjárfestaþjónustu, einkabankaþjónustu og fjárfestingastýringar. Fjárfestaþjónustudeildin veitir 

viðskiptavinum sínum, sem eru einkum fjármálastofnanir og eignastýringarfyrirtæki, þjónustu við fjárfestingar, 

vörslu, umboð, verðbréfalán og -lántöku, fjárfestingaraðgerðir og tæknilausnir. 

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 54, 

1.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10499 – STATE STREET/BBH (INVESTOR SERVICES BUSINESS) 

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/6/02 

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

(mál M.10512 – LEAR CORPORATION/INTERIOR COMFORT SYSTEMS  

BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE GROUP) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. og í kjölfar vísunar 

máls skv. 5. mgr. 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Lear Corporation („Lear“, Bandaríkjunum) 

– The interior comfort systems business of Kongsberg Automotive ASA (“Interior comfort systems business of 

Kongsberg”, Noregi). 

Lear öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Interior comfort systems 

business of Kongsberg í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á eignum og hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Lear: afhending á sætum, öryggisbeltum og rafbúnaði fyrir bifreiðar til stórra bifreiðaframleiðenda. 

– Interior comfort systems business of Kongsberg: Hönnun, framleiðsla og afhending á hitunar- og viðrunarbúnaði fyrir 

sæti, mjóbaksstuðningi og nuddbúnaði, hitakerfi, rafrænum aukabúnaði og íhlutakerfi fyrir farþegabifreiðar. 

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 55I, 

2.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10512 – LEAR CORPORATION/INTERIOR COMFORT SYSTEMS BUSINESS OF KONGSBERG AUTOMOTIVE 

GROUP 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/6/03 

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

(mál M.10562 – CARLYLE/WARBURG PINCUS/DURAVANT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 27. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

– Warburg Pincus LLC („Warburg Pincus“, Bandaríkjunum) 

– Duravant LLC („Duravant“, Bandaríkjunum), lýtur yfirráðum af hálfu Warburg Pincus 

Carlyle og Warburg Pincus ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Duravant. 

Samruninn á sér stað með hlutafjárkaupum í Warburg Pincus með samningi um kaup á einingum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Carlyle: fyrirtæki sem annast stýringu á sérhæfðum eignum um allan heim og stýrir sjóðum sem fjárfesta innan 

þriggja mismunandi fjárfestingarflokka: (i) Alþjóðlegar framtaksfjárfestingar (m.a. fjárfestingar í óskráðum 

hlutafélögum, fasteignum og sjóðum með endurnýjanlegar auðlindir); (ii) alþjóðleg lánsfjármögnun (m.a. lausafé, 

bundið fé, rauneignalán); og (iii) fjárfestingarlausnir (óskráðar eignir í framtakssjóðum sem fela í sér stofnsjóði, 

viðbótarstarfsemi og tengdar sameiginlegar fjárfestingar). 

– Warburg Pincus: framtakssjóður á heimsvísu sem stýrir fyrirtækjum sem stunda ýmsa starfsemi, m.a. á neytenda-

markaði, sem og iðnaðar- og viðskiptaþjónustu. 

– Duravant: framleiðir og afhendir vinnslu- og flutningabúnað fyrir fyrirtæki einkum þau sem starfa á sviði matar og 

drykkjar, rafrænna viðskipta og dreifingar, sem og þjónustu á eftirmarkaði sem því tengist (þ.m.t. varahluti, 

uppsetningu og viðhald). 

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 60, 

4.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10562 – CARLYLE/WARBURG PINCUS/DURAVANT 

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/6/04 

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

(mál M.10567 – ACE/MOSADEX/PHARMALOT COMPOUNDING) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ace Holding B.V. („Ace“, Niðurlöndum), lýtur yfirráðum GMC VI B.V. (Niðurlöndum), Quadrum Investment Fund 

III B.V. (Niðurlöndum) og Coöperatieve Gilde Healthcare Services U.A. (Niðurlöndum) 

– Mosadex Holding B.V. („Mosadex“, Niðurlöndum)  

– Pharmalot Compounding B.V. („Pharmalot“, Niðurlöndum), lýtur yfirráðum Mosadex og Basic Pharma Holding B.V. 

(Niðurlöndum) 

Ace og Mosadex ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar 

yfir Pharmalot í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ace starfar við þróun, framleiðslu, skráningu og sölu á lyfjum fyrir fámenna hópa sjúklinga eða sérhæfða hópa. 

– Mosadex starfar við öflun og heildsölu á lyfjum, lækningatækjum og heilsuvörum. 

– Pharmalot starfar við framleiðslu og afhendingu á lyfjablöndum. 

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 56, 

3.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10567 – ACE/MOSADEX/PHARMALOT COMPOUNDING  

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.10577 – FSN CAPITAL VI/OPTIGROUP/HYGAS/BFG/TPC) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24.01.2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– FSN Capital VI (Jersey) 

– OptiGroup AB („OptiGroup“, Svíþjóð) 

– Hygas B.V. („Hygas“, Niðurlöndum)  

– BFG Packaging SRL („BFG“, Rúmeníu)  

– Trias Productie Holding B.V. („TPC“, Niðurlöndum) 

FSN Capital VI mun öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OptiGroup, 

Hygas, BFG og TPC í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– FSN Capital VI er fjárfestingarsjóður sem nýtur ráðgjafar FSN Capital, ráðgjafa á sviði framtaksfjárfestinga. Sjóðir 

FSN Capital eiga nokkur eignasöfn í mismunandi atvinnugreinum, m.a. iðnaði og framleiðslu, smásölu og 

neytendamarkaði, hugbúnaði og tækni, einkum á EES-svæðinu. 

– OptiGroup er dreifingaraðili með „afgreiðslu á einum stað“ og starfar við viðskipti milli fyrirtækja (B2B) á sviði 

þjónustu, öryggis, matvöru og pökkunarvara sem og dreifingu á pappír og skrifstofubúnaði, aðallega í Svíþjóð, 

Finnlandi, Belgíu og Niðurlöndum.  

– Hygas er dreifingaraðili með „afgreiðslu á einum stað“ og starfar við viðskipti milli fyrirtækja (B2B), á hreinlætis-

vörum, lækningavörum (einnota), hlífðarbúnaði og umbúðum fyrir margvíslegar greinar, s.s. heilbrigðisþjónustu, 

veitingaþjónustu, þjónustumiðstöðvar, smásölu, stórmarkaði, hótelstarfsemi, vellíðan, bílaframleiðslu, landbúnað og 

garðyrkju einkum í Niðurlöndum, Belgíu, Þýskalandi og Frakklandi. 

– BFG framleiðir hágæða matvælaumbúðir í Evrópu, einkum vörur sem sérstaklega eru hannaðar til notkunar í 

veitingaþjónustu- og matvinnslugeirum og starfar einkum í Rúmeníu.  

– TPC sinnir heildsölu á umbúðarlímbandi, teygju- og umbúðarfilmum sem og ýmsum öðrum innpökkunarbúnaði fyrir 

viðskiptavini sem starfa við viðskipti milli fyrirtækja (B2B) í Niðurlöndum, Belgíu, Frakklandi, Þýskalandi og 

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 54, 

1.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10577 – FSN CAPITAL VI/OPTIGROUP/HYGAS/BFG/TPC 

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.10604 – OXFORD PROPERTIES/PINEBRIDGE BENSON ELLIOT/ 

SIGMA) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Oxford Six Limited, hluti af samstæðunni Oxford Properties Group („Oxford Properties“, Kanada) 

– PineBridge Benson Elliot LLP („PBBE“, Bretlandi) 

– Sigma Capital Group Limited („Sigma“, Bretlandi) 

Oxford Properties og PBBE öðlast í sameiningu yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Sigma. 

Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Oxord Properties: eignarhald, þróun og stjórnun fasteigna. Oxford Properties er fasteignaarmur OMERS 

Administration Corporation („OMERS“) sem stýrir lífeyriskerfi starfsmanna sveitarfélagsins Ontario í Kanada og er 

fjárvörsluaðili lífeyrissjóðanna. 

– PBBE: sjóðsstjóri. PBBE lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu PineBridge Investments, L.P., („PineBridge“), einkaeign-

astýringarfyrirtækis. 

– Sigma: fyrirtæki með höfuðstöðvar í Bretlandi sem sérhæfir sig í þróun íbúðahúsnæðis og endurnýjun þéttbýlis.  

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 54, 

1.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10604 – OXFORD PROPERTIES/PINEBRIDGE BENSON ELLIOT/SIGMA 

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.10609 – EURAZEO/PSPIB/FST HOTELS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. janúar 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada) 

– Eurazeo SE („Eurazeo“, Frakklandi) 

– FST Hotels, S.L. („FST“, Spáni) 

PSPIB og Eurozeo ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FST. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  PSPIB: stýring fjárfestinga lífeyriskerfa opinberra starfsmanna í Kanada, kanadíska hersins, konunglegu kanadísku 

riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins. PSPIB stýrir fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafni, sem m.a. er samsett úr 

hlutabréfum, skuldabréfum og öðrum verðbréfum með föstum vöxtum, svo og fjárfestingum í framtakssjóðum, 

fasteignum, innviðum, náttúruauðlindum og skuldabréfum. Félög í eignasafni PSPIB eru einkum með starfsemi í 

Ástralíu, Asíu og Norður Ameríku og að takmörkuðu leyti í Evrópu. 

– Eurazeo: skráð fjárfestingarfélag sem er með höfuðstöðvar í París, Frakklandi og er með eignir í mismunandi 

eignaflokkum sem metnar eru á nokkra milljarða evra. Eurazeo er með þrjú meginsvið: hluti í óskráðum félögum, 

einkalánsfé og rauneignir. Félög í eignasafni þess eru einkum með starfsemi í Evrópu (sérstaklega í Frakklandi) og að 

takmörkuðu leyti annars staðar í heiminum. 

– FST: rekur hótel á Spáni (Barcelona, Cordoba, Madríd og Oviedo) undir merkjum Ayre Hotels. FST á einnig lóð í 

Portúgal (Porto). 

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 56, 

3.2.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10609 – EURAZEO/PSPIB/FST HOTELS 

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.10108 – S&P GLOBAL/IHS MARKIT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. október 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. 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 

32021M10108. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10371 – SIBUR/TAIF) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 30. september 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10371. 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.10448 – MABANAFT/H&R/P2X) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10448. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10491 – ALLIANZ/INTELSAT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 21. janúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10491. 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.10503 – SK CAPITAL PARTNERS/SEQENS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. desember 2021 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32021M10503. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10545 – PSA/TIL/PNIT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10545. 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.10548 – TELEKOM DEUTSCHLAND/IFM INVESTORS/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. janúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10548. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10581 – SPIE/STRUKTON SERVICES) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. janúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10581. 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.10585 – APMH INVEST/UNILABS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. janúar 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10585. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr. reglugerðar  

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

flugrekstur í Bandalaginu 

Almannaþjónustukvaðir í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Írland 

Flugleiðir Chonamara – Árainn 

Chonamara – Inis Meáin – Inis Oírr 

Gildistökudagur almannaþjónustukvaða 7. júní 2022 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina 

Nánari upplýsingar veitir: 

Colm Mac Donncha, 

Rannóg na n-Oileáin, 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 

Na Forbacha, 

Co. na Gaillimhe, 

Írlandi 

H91 KX39 

Sími: +353 858743881 

Netfang: colm.macdonncha@drcd.gov.ie 
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr. reglugerðar  

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

flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Írland 

Leiðir sem um ræðir Chonamara – Árainn 

Chonamara – Inis Meáin – Inis Oírr 

Gildistími samnings 7.6.2022 – 6.6.2026 

Frestur til að skila tilboðum 60 dagar frá birtingu útboðsauglýsingarinnar í  

Stjtíð. ESB C 44, 28.1.2022, bls. 24. 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvaðirnar: 

Colm Mac Donncha, 

An Roinn Forbartha , Tuaithe agus Pobail, 

Na Forbacha, 

H91 KX39 

Co. na Gaillimhe 

Írlandi 

(N.B. Öll bréfaskipti, beiðnir um frekari upplýsingar, 

skjöl og útboð sem varða þessa útboðsauglýsingu skulu 

berast deildinni í gegnum útboðsvefsíðuna 

https://www.etenders.gov.ie ) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.044.01.0024.01.ENG
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