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29.9.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/1 

 

ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10840 – INFINIGATE/NUVIAS) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Infinigate Holding AG („Infinigate“, Sviss), sem endanlega lýtur yfirráðum Bridgepoint Group plc (Bretlandi) 

– RPE Investments Limited („RPE“, Bretlandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Rigby Group (RG) plc (Bretlandi) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Infinigate: heildsöludreifing á upplýsingatækniöryggisvörum (m.a. eldveggjum, VPN-tengingum, kerfum sem greina 

og koma í veg fyrir innbrot, dulkóðun, vírusvörn, tölvupósts- og innihaldsöryggislausnum og öryggislausnum sem 

virka í gegnum tölvuský) í Vestur-Evrópu.  

– RPE er móðurfyrirtæki Nuvias samstæðunnar („Nuvias“), sem samanstendur af Nuvias Group Ltd. (Bretlandi) og 

Nuvias UC Overseas Limited (Bretlandi). Nuvias starfar innan heildsölugeirans og dreifir öryggisvörum tengdum 

upplýsingatækni og netvinnulausnum í Vestur-Evrópu.  

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 367, 

26.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10840 – INFINIGATE/NUVIAS 

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/62/01 

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


Nr. 62/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.9.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10852 – 3D SYSTEMS/DUSSUR/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. september 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: 

– 3D Systems, Inc. („3DS“, Bandaríkjunum), endanlega í eigu 3D Systems Corporation (Bandaríkjunum) og 3D 

Canada Company (Kanada) 

– Saudi Arabian Industrial Investments Company („Dussur“, konungsríkinu Sádi-Arabíu); lýtur sameiginlegum 

yfirráðum Public Investment Fund of Saudi Arabia og Saudi Arabian Oil Company (konungsríkinu Sádi-Arabíu) 

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

nýstofnuðu sameiginlegu félagi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– 3DS: móðurfyrirtæki fyrirtækjasamstæðu í framleiðslu aukaefna/þrívíðum prentunariðnaði. 

– Dussur: fjárfestingarfélag á sviði stefnumótunar, sem stundar stefnumótandi atvinnugreinar til að þróa fjölbreytilegar 

atvinnugreinar í öllum atvinnugreinum, þ.m.t. eignarhald, þróun, smíði, notkun, viðhald, sölu, kaup, leigu og leigu á 

föstum og hreyfanlegum efnislegum og óefnislegum eignum. 

3. Sameiginlega félagið mun annast þrívíðaprentunarþjónustu, einkum innan konungsríkisins Sádí-Arabíu.  

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 370, 

28.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10852 – 3D SYSTEMS/DUSSUR/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/62/02 

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


29.9.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/3 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10863 – HANWHA Q CELLS/ENERCITY/LYNQTECH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Hanwha Q CELLS GmbH („Hanwha Q CELLS“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Hanwha Corporation (Lýðveldinu 

Kóreu) 

– Enercity digital GmbH („enercity“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft 

Hannover mbH („VVG“, Þýskalandi) 

– LynqTech GmbH („LynqTech“, Þýskalandi), sem lýtur sem stendur yfirráðum enercity 

Hanwha Q CELLS og enercity öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

LynqTech í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Hanwha Q CELLS: orkulausnaraðila með viðskiptasvið sem nær frá miðstraumi frumna og eininga til sóllausna fyrir 

íbúðarhúsnæði, atvinnuhúsnæði og iðnaðarhúsnæði, sem og fyrir stór sólarorkuver. 

– enercity: veitufyrirtæki sem dreifir rafmagni, jarðgasi, hitaveitu, viðarorku og drykkjarvatni. Auk þess býður það upp 

á orkutengda þjónustu og rekur raforkuver og orku og varmaver fyrir hitaveitur sem og lífgasver. Enercity sem 

endanlega lýtur yfirráðum VVG, eignarhaldsfélags sem er sem stendur í eigu Hanover-borgar og Hanover-svæðisins. 

VVG starfar við almennissamgöngur, innviði (léttlestir) og veituþjónustu. 

– LynqTech: þróun, innleiðing, rekstur, markaðssetning og leyfisveitingar á sölulausnum byggðum á upplýsingatækni 

fyrir fyrirtæki (frá samningsgerð til bókhalds), einkum í orkugeiranum. 

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 367, 

26.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10863 – HANWHA Q CELLS/ENERCITY/LYNQTECH 

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/62/03 

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


Nr. 62/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 29.9.2022 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10883 – BLACKSTONE/RIVEAN/ESDEC SOLAR GROUP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. september 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) 

 Rivean Capital B.V. („Rivean“) (Niðurlöndum)  

 Esdec Solar Group B.V. („Esdec“) (Niðurlöndum), lýtur sem stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Rivean 

Blackstone og Rivean öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Esdec. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Blackstone fæst við eignastýringu um heim allan og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum.  

 Gilde er sjóður sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum sem eru með starfsemi í ýmsum greinum í Evrópu, 

einkum í Niðurlöndum, Belgíu, Þýskalandi, Austurríki, Sviss og á Ítalíu.  

 Esdec er birgir og dreifingaraðili á uppsetningarkerfum fyrir sólarsellur, aðallega fyrir íbúðarhúsnæði og 

atvinnuhúsnæði, sem seld eru til heildsala, EPC dreifingaraðila eða beint til uppsetningaraðila. Esdec lýtur sem 

stendur yfirráðum sér í lagi af hálfu Rivean. 

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 370, 

28.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10883 – BLACKSTONE/RIVEAN/ESDEC SOLAR GROUP 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfasími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

2022/EES/62/04 

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


29.9.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/5 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10902  FEV CONSULTING/MITSUBISHI CORPORATION/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 FEV Consulting GmbH („FEV“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum FEV Group GmbH („FEV Group“, Þýskalandi) 

 Mitsubishi Corporation („MC“, Japan)  

 Nýstofnað fyrirtæki („Target JV“, andlag viðskiptanna, Japan) 

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

Target JV (andlagi viðskiptanna, hinu sameiginlega félagi).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 FEV: rekstrarráðgjöf. 

 MC: viðskiptafélag sem þróar og stýrir starfsemi í ýmsum atvinnuvegum. 

3. Sameiginlega félagið sem er andlag viðskiptanna (Target JV) mun veita ráðgjöf og aðra þjónustu til efnisframleiðenda í 

Japan.  

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 370, 

28.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10902 – FEV CONSULTING/MITSUBISHI CORPORATION/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.10909 – KFW/NEDERLANDSE GASUNIE/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW“, Þýskalandi), í eigu Sambandslýðveldisins Þýskalands og þýsku sambands-

ríkjanna 

– N.V. Nederlandse Gasunie („Nederlandse Gasunie“, Niðurlöndum) sem er móðurfélag samstæðunnar Gasunie 

(„Gasunie Group“, Niðurlöndum) 

– German LNG Terminal GmbH („GLNG“, Þýskalandi) sem er alfarið í eigu Nederlandse Gasunie 

KfW og Nederlandse Gasunie öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir GLNG.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– KfW er innlendur stuðningsbanki sem miðar að því að styðja við sjálfbæra bætingu efnahagslegra, félagslegra og 

vistfræðilegra lífsskilyrða um allan heim fyrir hönd Sambandslýðveldisins Þýskalands og þýsku sambandsríkjanna. 

– Nederlandse Gasunie þróar, stýrir og viðheldur orkuinnviðum, þ.e. gasflutningsnetum, alþjóðlegum flutningsleiðslum, 

gasgeymslum, gasbreytingarstöðvum og LNG-innviðum, auk raunverulegum gasviðskiptavettvöngum. 

3. GLNG hefur það að markmiði að byggja, eiga og reka endurgösunarstöð fyrir fljótandi jarðgas (LNG) („byrgðastöðin“, 

Terminal) í Brunsbüttel í norðurhluta Þýskalands. Fyrirhugað umfang byrgðastöðvarinnar er rekstur innflutnings- og 

dreifingarmiðstöðvar fyrir fljótandi jarðgas (LNG).  

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 367, 

26.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10909 – KFW/NEDERLANDSE GASUNIE/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.10935 – DNB/DANSKE BANK/SB1/EIKA/BALDER/ 

VIPPS/MOBILEPAY) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. september 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vipps AS („Vipps“, Noregi) 

– DNB Bank ASA („DNB“, Noregi) 

– Sparebank 1 Betaling AS („SB1“, Noregi) 

– Eika VBB AS („Eika“, Noregi) 

– Balder Betaling AS („Balder“, Noregi) 

– MobilePay A/S („MobilePay“, Danmörku), sem er að fullu í eigu og stjórnað af Danske Bank A/S („Danske Bank“, 

Danmörku)  

Vipps og MobilePay munu sameinast í nýtt félag og DNB, SB1, Eika, Balder og Danske Bank ná í sameiningu yfirráðum, 

í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnaða félaginu. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vipps annast farandgreiðsluþjónustu í Noregi. Vipps annast greiðsluþjónustu sem hefur verið aðlöguð að mismunandi 

greiðsluleiðum, þ.m.t. greiðslur frá manni til manns („P2P“), greiðslur á staðnum („POS“), reikninga og greiðslu-

þjónustu á netinu.  

– MobilePay annast greiðsluþjónustu í Danmörku og býður upp á farandgreiðsluþjónustu sem hefur verið aðlöguð að 

ýmsum greiðsluaðstæðum, m.a. greiðslum á staðnum, greiðslum frá manni til manns, reikningum og greiðslum á 

netinu. 

– DNB er banki sem veitir alhliða bankaþjónustu og er móðurfyrirtæki DNB Group og er skráð í kauphöllinni Oslo 

Stock Exchange. DNB Group veitir almennum viðskiptavinum, fyrirtækjaviðskiptavinum og opinbera geiranum 

banka-, fjárfestinga-, trygginga-, eignastýringar- og fasteignaþjónustu. 

– SB1 er eignarhaldsfélag sem er sem stendur í eigu 14 sjálfstæðra norskra banka sem bera nafn „Sparebank 1“ sem 

starfa á sameiginlegum vettvangi og undir sameiginlegu vörumerki. 

– Eika er eignarhaldsfélag sem er hluti Eika bandalagsins, bandalags sem nú samanstendur af 63 sjálfstætt starfandi 

norskum bönkum.  

– Balder er eignarhaldsfélag sem stendur er í eigu 13 sjálfsætt starfandi norskra banka. 

– Danske Bank er norrænt fjármálaþjónustufyrirtæki sem stofnað var í Danmörku. Danske Bank er banki sem veitir 

alhliða bankaþjónustu, m.a. þjónustu við smásölu- og heildsölu, lífeyriskerfi, líftryggingar, fjármögnun húsnæðislána, 

eignastýringu, verðbréfaþjónustu, fasteigna- og leiguþjónusta við almenna viðskiptavini, fyrirtækjaviðskiptavini og 

opinbera geirann. 

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 367, 

26.9.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10935 – DNB/DANSKE BANK/SB1/EIK/BALDER/VIPPS/MOBILEPAY 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10719 – PGGM/DIF/FUDURA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. 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 

32022M10719. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10737 – HP/POLY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. 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 

32022M10737. 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.10805 – MDP/HPS/PREMFINA/iGO4) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. 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 

32022M10805. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10811 – INPEX/SC/SEML) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32022M10811. 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.10844 – INFRAVIA/P4/FIBERFORCE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. september 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 

32022M10844. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10846 – CVC FUNDS/VISMA CUSTOM SOLUTIONS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. september 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 

32022M10846. 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.10848 – PERMIRA/H&F/ZENDESK) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. september 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 

32022M10848. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10850 – ASMENT DE TEMARA/VEOM/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. september 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 

32022M10850. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/62/14 

2022/EES/62/15 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10856 – OAKTREE/CPP INVESTMENTS/PORTS AMERICA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. september 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 

32022M10856. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10868 – DIGITALBRIDGE/BROOKFIELD/DTAG/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. september 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 

32022M10868. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/62/16 

2022/EES/62/17 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10871 – E.ON/FSI/WESTENERGIE BREITBAND) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. september 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 

32022M10871. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/62/18 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Auglýsing framkvæmdastjórnarinnar um endurgreiðsluvexti í tengslum við  

endurheimtu ríkisaðstoðar og viðmiðunar- og afreiknivexti sem gilda frá 1. október 2022 

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

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

Grunnvextir eru reiknaðir í samræmi við orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um endurskoðun 

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

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

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

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

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

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

Vextir sem hafa breyst eru feitletraðir. 

Fyrri tafla birtist í Stjtíð. ESB C 306, 11.8.2022, bls. 20 og EES-viðbæti nr. 56, 25.8.2022, bls. 15. 

Frá Til AT BE BG CY CZ DE DK EE EL 

1.10.2022 – 1,03  1,03  0,00  1,03  6,95  1,03  1,45  1,03  1,03  

1.9.2022 30.9.2022 0,71  0,71  0,00  0,71  6,95  0,71  1,12  0,71  0,71  

1.8.2022 31.8.2022 0,38  0,38  0,00  0,38  5,73  0,38  0,81  0,38  0,38  

1.7.2022 31.7.2022 0,02  0,02  0,00  0,02  5,73  0,02  0,44  0,02  0,02  

1.6.2022 30.6.2022 -0,19  -0,19  0,00  -0,19  4,85  -0,19  0,24  -0,19  -0,19  

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

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

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

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

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

 

Frá Til ES FI FR HR HU IE IT LT LU 

1.10.2022 – 1,03 1,03 1,03 0,26 11,15 1,03 1,03 1,03 1,03 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,71 0,26 9,23 0,71 0,71 0,71 0,71 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 0,26 7,67 0,38 0,38 0,38 0,38 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 0,26 6,24 0,02 0,02 0,02 0,02 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 0,26 6,24 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 

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

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

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

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

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

 

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

1.10.2022 – 1,03 1,03 1,03 7,17 1,03 6,58 1,55 1,03 1,03 1,76 

1.9.2022 30.9.2022 0,71 0,71 0,71 7,17 0,71 6,58 1,22 0,71 0,71 1,52 

1.8.2022 31.8.2022 0,38 0,38 0,38 5,81 0,38 5,10 0,82 0,38 0,38 1,19 

1.7.2022 31.7.2022 0,02 0,02 0,02 5,81 0,02 5,10 0,50 0,02 0,02 1,19 

1.6.2022 30.6.2022 -0,19 -0,19 -0,19 4,88 -0,19 4,40 0,22 -0,19 -0,19 1,02 

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

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

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

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

1.1.2022 31.1.2022 -0,49 -0,49 -0,49 1,21 -0,49 2,27 -0,03 -0,49 -0,49 0,51 

 

2022/EES/62/19 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2008:014:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2022:306:TOC


29.9.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 62/15 

 

 

2
9

.9
.2

0
2
2

 
E

E
S

-v
ið

b
æ

tir v
ið

 S
tjó

rn
artíð

in
d

i E
v

ró
p

u
sam

b
an

d
sin

s 
N

r. 6
2
/1

5
 

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 ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins: 

Efni Tilvísun ákvörðunar 
Dagsetning 

ákvörðunar 
Markaðsleyfisnúmer 

Nánari  

upplýsingar 

4-(1,1,3,3-

Tetrametýlbútyl) 

fenól, etoxýlerað 

(4-tert-OPnEO) 

EB-nr.: -, CAS nr.: - 

C(2022) 6463 13. september 2022 REACH/22/27/0 Stjtíð. ESB C 360, 

20.9.2022, bls. 7 

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. 

2022/EES/62/20 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.360.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2022.360.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2006:396:TOC
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