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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10507 – HITACHI RAIL/GROUND TRANSPORTATION  

SYSTEMS BUSINESS OF THALES) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Hitachi Rail, Ltd. („Hitachi Rail“, Bretlandi), sem lýtur yfirráðum Hitachi, Ltd. (Japan) 

 The Ground Transportation Systems business of Thales S.A. („Thales GTS“, Frakklandi) 

Hitachi Rail öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Thales GTS í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Hitachi Rail er alþjóðlegt fyrirtæki sem veitir flutningalausnir á borð við járnbrautarvagna, merkjakerfi, heildar-

lausnir, viðhaldsþjónustu og íhluti. 

 Thales GTS er alþjóðlegt fyrirtæki sem framleiðir járnbrautamerki og lestarstjórnunarkerfi, fjarskipta- og eftirlitskerfi 

og lausnir til að innheimta fargjöld. 

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 391, 

12.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10507 – HITACHI RAIL/THALES GTS 

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/65/01 

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

(mál M.10561 – CINTRA/ABERTIS/ITINERE/BIP & DRIVE) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Cintra Infraestructuras España, S.L. („Cintra“, Spáni), í eigu Ferrovial-samsteypunnar (Spáni),  

 Abertis Autopistas España, S.A. („Abertis“, Spáni), undir yfirráðum Atlantia S.p.A („Atlantia“, Ítalíu) og Actividad 

de Construcción y Servicios, S.A. („ACS“, Spáni),  

 Itínere Infraestructuras („Itínere“, Spáni), undir yfirráðum Corsair Capital LLC („Corsair“, Bandaríkjunum),  

 Bip & Drive E.D.E. S.A. („Bip & Drive“, Spáni).  

Cintra, Abertis og Itínere ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Bip & Drive. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Cintra er virkt í byggingu vega og hraðbrauta, endurbótum, viðhaldi og rekstri þeirra, og viðskiptum vegna 

samgöngutollasérleyfa á Spáni. Það er í eigu Ferrovial-samstæðunnar, fjölþættri alþjóðlegri samstæðu sem starfar við 

byggingar, sérleyfi vegna innviða, fjarskipti og þjónustu. Cintra fyrirtækjasamstæðan, stýrt af Cintra, þróar 

samgönguinnviði og er dótturfyrirtæki Ferrovial.  

 Abertis er í eigu Abertis-samstæðunnar sem hefur umsjón með samgöngu- og fjarskiptagrunnvirkjum um allan heim. 

Innan ESB starfar það mest á Spáni og Frakklandi og, að minna leyti, á Ítalíu. Abertis er undir sameiginlegum 

yfirráðum Atlantia og ACS. Innan Evrópu hefur Atlantia umsjón með sérleyfishraðbrautum (á Spáni og í Portúgal) og 

-flugvöllum (á Ítalíu og í Frakklandi) og veitir ferðakostaþjónustu. ACS annast byggingar-, sérleyfa- og þjónustu-

starfsemi og er virkt í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíu.  

 Itínere hefur umsjón með hraðbrautarsérleyfum á Spáni. Það er undir stjórn Corsair, fjárfestingarfyrirtækis sem leggur 

áherslu á innviðafyrirtæki í vexti í N-Ameríku og Evrópu. Corsair er eina starfsemi Itínere á Spáni.  

 Bip & Drive er dreifingaraðili búnaðar fyrir rafrænar greiðslur á spænskum hraðbrautum, einkum búnaðar um borð í 

ökutækjum.  

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

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

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 395, 

14.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10561 – CINTRA/ABERTIS/ITINERE/BIP & DRIVE  

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/65/02 

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

(mál M.10638 – ALD/LEASEPLAN) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 ALD S.A. („ALD“, Frakklandi), 

 LP Group B.V. („LeasePlan“, Hollandi). 

ALD nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir LeasePlan í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 ALD: ferðakostalausnir, aðallega farartækjaleiga og tengd rekstrarþjónusta. ALD er alfarið undir yfirráðum Société 

Générale S.A. (Frakklandi), banka- og fjármálaþjónustusamstæðu með höfuðstöðvar í París, 

 LeasePlan: stjórnun farartækjaflota og leiga ferðakosta fyrir ökumenn.  

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

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

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 393, 

13.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10638 – ALD/LEASEPLAN 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

2022/EES/65/03 

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

(mál M.10759 – GIP/MERIDIAM/VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS)) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

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

 Meridiam S.A.S., („Meridiam“, Frakklandi), 

 Suez S.A. („Suez“, Frakklandi), sameiginlegt fyrirtæki GIP og Meridiam,  

 Veolia, viðskipti vegna hættulegs úrgangs, Frakklandi. 

GIP og Meridiam munu, með Suez, ná í sameiningu fullum yfirráðum yfir viðskiptunum vegna hættulegs úrgangs í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar. 

Samruninn á sér stað með kaupum á þeim hlutum sem viðskiptin vegna hættulegs úrgangs samanstanda af; pakka eigna og 

hagsmuna í iðnaðarúrgangsgeiranum sem falla undir aðskilnaðarskylduna að því er varðar Veolia, eins og sett er fram í 

fjárlosunarskuldbindingunum samkvæmt ákvörðun M.9969 frá 14. desember 2021 – Veolia/Suez.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 GIP: sjálfstæður innviðasjóðastjóri sem fjárfestir í flutninga-, orku-, úrgangs og vatnsgeirunum, 

 Meridiam: sérhæfir sig í þróun, fjármögnun og langtímastýringu innviðasjóða á heimsvísu, einkum í geirum i) 

ferðakosta, ii) orkuskipta og iii) umhverfisinnviða og félagslegra innviða, 

 Suez: veitir stýringarþjónustu fyrir geira vatns, hættulauss úrgangs, úrgangs sem fellur undir regluverk og götuþrif, 

 Veolia, viðskipti vegna hættulegs úrgangs: virkt á markaði urðunar, brennslu og efnislegrar-efnafræðilegrar 

meðhöndlunar hættulegs úrgangs. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar, með fyrirvara um endanlega ákvörðun hennar hvað þetta atriði varðar, hefur leitt í 

ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið undir gildissvið samrunareglugerðarinnar.  

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

hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 391, 

12.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10759 – GIP/MERIDIAM/VEOLIA (HAZARDOUS WASTE BUSINESS) 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussels 

  

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

2022/EES/65/04 

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

(mál M.10886 – INEOS/SINOPEC/SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 INEOS AG („INEOS“, Sviss) 

 China Petroleum and Chemical Corporation („SINOPEC“, Kína), fyrirtæki í ríkiseigu 

 Shanghai SECCO Petrochemical Co., Ltd. („Shanghai SECCO Petrochemical“, Kína), sem lýtur yfirráðum SINOPEC 

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

reglugerðarinnar, yfir Shanghai SECCO Petrochemical. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 INEOS er samsteypa í einkaeigu sem framleiðir úrval af efnum, þar á meðal efni unnin úr jarðolíu, sérhæfð efni og 

olíuvörur. 

 SINOPEC er samstæða á sviði jarðolíu og jarðolíu- og gasefna með höfuðstöðvar í Peking. 

 Shanghai SECCO Petrochemical framleiðir própýlen, pólýprópýlen, akrýlónítríl, etýlen, pólýetýlen, stýren, 

pólýstýren, bútadíen og tólúen. 

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 388, 

10.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10886 – INEOS/SINOPEC/SHANGHAI SECCO PETROCHEMICAL 

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/65/05 

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

(mál M.10887 – INEOS/SINOPEC/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 INEOS AG („INEOS“, Sviss) 

 China Petroleum and Chemical Corporation („SINOPEC“, Kína), fyrirtæki í ríkiseigu 

 INEOS Sinopec HDPE (Tianjin) Limited („INEOS Sinopec HDPE (Tianjin)“, Kína), nýstofnað sameiginlegt félag, 

sem lýtur yfirráðum INEOS og SINOPEC. 

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

reglugerðarinnar, yfir INEOS Sinopec HDPE (Tianjin). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 INEOS er samsteypa í einkaeigu sem framleiðir úrval af efnum, þar á meðal efni unnin úr jarðolíu, sérhæfð efni og 

olíuvörur. 

 SINOPEC er samstæða á sviði jarðolíu og jarðolíu- og gasefna með höfuðstöðvar í Peking. 

3. Starfsemi INEOS Sinopec HDPE (Tianjin) mun felast í eftirfarandi: að þróa, byggja og reka pólýetýlenverksmiðju fyrir 

þétt pólýtelín í Alþýðulýðveldinu Kína. 

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 390, 

11.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10887 – INEOS/SINOPEC/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.10888 – INEOS/SINOPEC/INEOS STYROLUTION  

ADVANCED MATERIALS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 INEOS AG („INEOS“, Sviss) 

 China Petroleum and Chemical Corporation („SINOPEC“, Kína), fyrirtæki í ríkiseigu 

 INEOS Styrolution Advanced Materials (Ningbo) Pte Ltd („INEOS Styrolution Advanced Materials“, Kína), 

nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki, sem lýtur yfirráðum INEOS og SINOPEC. 

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

reglugerðarinnar, yfir INEOS Styrolution Advanced Materials. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 INEOS er samsteypa í einkaeigu sem framleiðir úrval af efnum, þar á meðal efni unnin úr jarðolíu, sérhæfð efni og 

olíuvörur. 

 SINOPEC er samstæða á sviði jarðolíu og jarðolíu- og gasefna með höfuðstöðvar í Peking. 

3. Starfsemi INEOS Styrolution Advanced Materials mun felast í eftirfarandi: að þróa, byggja og reka pólýetýlenverksmiðju 

fyrir þétt pólýtelín í Alþýðulýðveldinu Kína. 

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 390, 

11.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10888 – INEOS/SINOPEC/INEOS STYROLUTION ADVANCED MATERIALS 

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.10893 – QUATTROR/IMTC/MTD) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. október 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 QuattroR SGR S.p.A. („QuattroR“, Ítalíu) 

 International Medical Technology Collective S.C.A. („IMTC“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum Investindustrial S.A. 

(„Investindustrial“, Lúxemborg) 

 Medical Technology and Devices SA („MTD“, Sviss) 

QuattroR og IMTC öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir MTD. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 QuattroR stýrir ítölskum framtakssjóði og stjórnar nú fimm fyrirtækjum í verðbréfasafni á sviði verkfræði, flutninga 

og framleiðslu.  

 IMTC er dótturfyrirtæki Investindustrial, fjárfestingahóps sem einbeitir sér að neytendum og tómstundum, 

heilsugæslu og þjónustu, iðnaðarframleiðslu og tækni.  

 MTD er svissnesk samstæða á sviði tækni sem notuð er til lækninga sem hannar, þróar og selur á heimsvísu 

lækningatæki, sérstaklega tæki til að meðhöndla sykursýki, beitt áhöld, raflækningatæki og vörur til að meðhöndla 

sár.  

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 388, 

10.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10893 – QUATTROR/IMTC/MTD 

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.10895  ATHORA/AXA CUSTOMER SOLUTIONS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Athora Holding Ltd. („Athora“, Bermúdaeyjum), endanlega undir yfirráðum Apollo Global Management, Inc. 

(„Apollo“, Bandaríkjunum, 

 Axa Customer Solutions Aktiengesellschaft („Axa Customer Solutions“, Þýskalandi), endanlega undir yfirráðum 

AXA S.A. (Frakklandi). 

Athora nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Axa Customer Solutions í 

heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Athora er virkt á sviði trygginga og endurtrygginga, mest í Hollandi, Belgíu, Þýskalandi og á Ítalíu. Athora er undir 

yfirráðum Apollo sem er alþjóðlegur stýringaraðili óhefðbundinna eigna.  

 Axa Customer Solutions er virkt á sviði líftrygginga, einkum í Þýskalandi. Það er handhafi lokaðs líftrygginga-

eignasafns frestaðs lífeyris og framlaga sem telst vera virði 19 milljarða evra í eignum sem eru í eignastýringu. 

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

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

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

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

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

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 393, 

13.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10895  ATHORA/AXA CUSTOMER SOLUTIONS 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

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

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

(mál M.10922 – INTERPARKING SERVIZI/GKSD/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. október 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Interparking Servizi S.r.l. („Interparking“, Ítalíu), sem lýtur yfirráðum Ageas Group 

 GKSD S.r.l., („GKSD“, Ítalíu), sem lýtur yfirráðum GK Group. 

Interparking og GKSD ná í sameiningu yfirráðum í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr.  

3. gr. sömu gerðar, yfir sameiginlegu félagi („JV“).  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Interparking starfar við rekstur gjaldskyldra bílastæða á Ítalíu. 

 GKSD annast verkefnastjórnun og veitir ráðgjöf á ýmsum sviðum, þar á meðal í heilbrigðisþjónustu, byggingar-

iðnaði, eftirliti, ráðgjöf, tryggingamati og lögfræði- og skattaráðgjöf. GKSD starfar sem stendur einungis á Ítalíu. 

3. Starfsemi nýstofnaða sameiginlega félagsins (JV) mun felast í eftirfarandi: sameiginlega félagið (JV) mun sjá um rekstur 

og hagnýtingu nýbyggðs bílastæðahúss sem staðsett er í nágrenni Mílanó og er sem stendur í eigu Policlinico San Donato 

S.p.A. („PSD“). 

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 390, 

11.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10922 – INTERPARKING SERVIZI/GKSD/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.10945 – GIP/MERIDIAM/SUEZ RECYCLING AND RECOVERY  

UK GROUP HOLDINGS LTD) 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Global Infrastructure Management LLC („GIP“, Bandaríkjunum) 

 Meridiam S.A.S., („Meridiam“, Frakklandi)  

 Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd. („Activité Déchets Non Dangereux UK“, Bretlandi) 

Í gegnum Suez S.A. (sameiginlegt félag GIP og Meridiam), ná GIP og Meridiam í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi 

b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Activité Déchets Non Dangereux UK. 

Samruninn á sér stað með verðbréfakaupum í Activité Déchets Non Dangereux UK, sem er safn eigna og hlutabréfa á sviði 

úrgangs sem fellur ekki undir spilliefni í Bretlandi.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 GIP: leiðandi sjálfstæður sjóðsstjóri sem fjárfestir í grunnvirkjum með áherslu á flutningastarfsemi, orku, úrgang og 

aðra starfsemi. 

 Meridiam: alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, fjármögnun og langtímastjórnun á innnviðum, einkum á sviði 

i) hreyfanleika, ii) orkuskipta og iii) umhverfis- og félagslegra innviða. 

 Activité Déchets Non Dangereux UK: starfar á sviði úrgangs sem fellur ekki undir spilliefni í Bretlandi, einkum við 

söfnun, flokkun, endurvinnslu, endurnýtingu (orku og efni) og förgun heimilis-, verslunar- og iðnaðarúrgangs. 

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 388, 

10.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10945 – GIP/MERIDIAM/SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK GROUP HOLDINGS LTD 

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

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 22964301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10594 – SECURITAS/STANLEY SECURITY) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. júlí 2022 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

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

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

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

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

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

dagsetningu og atvinnugrein. 

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

32022M10594. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

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

LOTOS-AIR BP POLSKA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 29. 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 

32022M10696. 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.10791 – DAIMLER TRUCK/NEXTERA/BFM/JV) 

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 

32022M10791. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10822 – ARDIAN/TA ASSOCIATES/ODEALIM GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 

32022M10822. 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.10869 – P2X EUROPE/NVG/P2X PORTUGAL JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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 

32022M10869. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10889 – CNP/CVA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 3. október 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 

32022M10889. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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