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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Framkvæmdastjórninni barst 7. október 2022 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við  

4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðarinnar“). 

Tilkynnendur skýrðu framkvæmdastjórninni frá því 26. október 2022 að tilkynningin væri afturkölluð. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 395, 14.10.2022, bls. 12. 

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

2022/EES/71/01 



Nr. 71/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10934 – VINCI ENERGIES/KONTRON IT SERVICE COMPANIES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– VINCI Energies S.A. („VINCI Energies“, Frakklandi), dótturfélag VINCI S.A. (Frakklandi), móðurfélag VINCI 

Group.  

– átta af upplýsingatækniþjónustufyrirtækjum Kontron AG, þ.m.t. bein og óbein dótturfélög þess („Kontron IT Service 

Companies“) Amanox Solutions AG (Sviss), S&T Albania SH.p.k. (Albaníu), S&T Serbia d.o.o. (Serbíu), hamcos IT 

Service GmbH (Þýskalandi), S&T Deutschland GmbH (Þýskalandi), S&T Mold srl., (Moldóvu), CITYCOMP 

Service GmbH, (Þýskalandi) og S&T CEE Holding s.r.o., (Slóvakíu) 

VINCI Energies nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Konton IT Service 

Companies í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– VINCI er alþjóðlega fjölbreytt stofnun sem starfar við sérleyfi og grunnvirki, byggingar, opinber verk, mannvirki og 

orku. Innan VINCI samstæðunnar starfar VINCI Energies einnig, í gegnum vörumerki sitt Axians, á sviði 

upplýsingatækniþjónustu. Axians-net fyrirtækja veitir upplýsingatækniþjónustu, s.s. innviði fyrir ský og gagnaver, 

fyrirtækjanet, stafræna vinnustaði, viðskiptaforrit og gagnagreiningu auk netöryggis.  

– Upplýsingatækniþjónustufyrirtæki Kontron starfa við ráðgjafaþjónustu um innviði upplýsingatækniþjónustu, s.s. um 

gagnaver og skýþjónustu og hönnun sérsniðins upplýsingatækniþjónustunets og öryggislausna fyrir inniviði á 

staðnum og skýinnviði. Upplýsingatækniþjónustufyrirtæki Kontron bjóða einnig upp á innleiðingu, samþættingu og 

framboð á innviðum á sviði upplýsingatækniþjónustu ásamt hugbúnaðarforritum og -lausnum. 

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 417, 

31.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10934 – VINCI ENERGIES/KONTRON IT SERVICE COMPANIES 

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/71/02 

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


3.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 71/3 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10960 – EPPE/PZEM SUBSIDIARIES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. október 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP Power Europe, a.s. („EPPE“, Tékklandi), sem tilheyrir EPH Group (Tékklandi)  

– PZEM Energy Company B.V. („PEC“) og dótturfélög þess (a) Sloe Centrale Holding B.V. („SCH“), (b) Sloe 

Centrale B.V. („SCBV“) og (c) PZEM Tolling Sloe B.V. („PZEM TOLLING“), og PZEM Pipe B.V. („PZEM PIPE“) 

(öll í Niðurlöndum), sem annað hvort lýtur yfirráðum sér í lagi og er í eigu PZEM Ficus eða (ii) er í sameiginlegri 

eign og lýtur sameiginlegum yfirráðum PZEM Ficus og EDF International 

EPPE nær yfirráðum sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir PEC, SCH, SCBV, PZEM 

TOLLING og PZEM PIPE í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPPE (Tékklandi) tilheyrir EPH Group. EPH Group er lóðrétt samþætt orku- og veitufyrirtæki sem annast ýmsa 

starfsemi, m.a. brúnkolanámuvinnslu, framleiðslu á rafmagni og hita, sem og dreifingu og afhendingu, auk flutnings, 

dreifingar, geymslu og afhendingar á gasi. 

– PZEM Energy Company B.V. („PEC“) og dótturfélög þess (a) Sloe Centrale Holding B.V. („SCH“), (b) Sloe 

Centrale B.V. („SCBV“) og (c) PZEM Tolling Sloe B.V. („PZEM TOLLING“), og PZEM Pipe B.V. („PZEM PIPE“) 

(öll í Niðurlöndum) starfa við orku- og jarðgasgeirann. 

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 417, 

31.10.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10960 – EPPE/PZEM SUBSIDIARIES 

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/71/03 

mailto:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10827 – SCINTIA/BEIERSDORF) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 7. 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 

32022M10827. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10847 – NBH/NLMK DANSTEEL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. 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 

32022M10847. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/71/04 

2022/EES/71/05 

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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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 Ítalía 

Flugleið Alghero – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 17. febrúar 2023 til 26. október 2024 

Frestur til að skila tilboðum 27. desember 2022 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýs-

ingarinnar, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, n. 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netföng: trasporti@pec.regione.sardegna.it 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EES/71/06 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it.
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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 Ítalía 

Flugleið Alghero – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 17. febrúar 2023 til 26. október 2024 

Frestur til að skila tilboðum 27. desember 2022 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýs-

ingarinnar, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netföng: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 

 

2022/EES/71/07 

mailto:trasporti@pec.regione.sardegna.it,
mailto:trasp.osp@regione.sardegna.it.
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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 Ítalía 

Flugleið Cagliari – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 17. febrúar 2023 til 26. október 2024 

Frestur til að skila tilboðum 27. desember 2022 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýs-

ingarinnar, ásamt hvers kyns viðkom-

andi upplýsingum og/eða skjölum sem 

varða opinbera útboðið og almanna-

þjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netföng: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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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 Ítalía 

Flugleið Cagliari – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 17. febrúar 2023 til 26. október 2024 

Frestur til að skila tilboðum 27. desember 2022 

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netföng: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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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 Ítalía 

Flugleið Olbia – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 17. febrúar 2023 til 26. október 2024 

Frestur til að skila tilboðum 27. desember 2022 

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netföng: trasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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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 Ítalía 

Flugleið Olbia – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Gildistími samnings Frá 17. febrúar 2023 til 26. október 2024 

Frestur til að skila tilboðum 27. desember 2022 

Unnt er að nálgast texta 

útboðsauglýsingarinnar, ásamt hvers 

kyns viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða opinbera útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Nánari upplýsingar veitir: 

Autonomous Region of Sardinia 

Department of Transport 

Directorate-General for Transport 

Unit for Maritime and Air Transport and Territorial Continuity 

Via XXIX Novembre 1847, 41 

09123 Cagliari 

ITALY 

Bréfsími: +39 0706067331 

Bréfsími: +39 0706067309 

Á netinu: http://www.regione.sardegna.it 

Netföng: rasporti@pec.regione.sardegna.it, 

trasp.osp@regione.sardegna.it. 
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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 Frakkland 

Flugleið Castres – París (Orly) 

Gildistími samnings 1. júní 2023 til 31. maí 2027 

Umsóknarfrestur og frestur til að skila 

tilboðum 

6. janúar 2023, kl. 17 að Parísartíma 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýs-

ingarinnar, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða 

skjölum sem varða útboðið og 

almannaþjónustukvaðirnar 

Syndicat Mixte de l’aéroport régional de Castres-Mazamet 

CCI Tarn 

40 allée Alphonse Juin 

81 100 Castres 

FRAKKLAND 

Sími: +33 563514614 

Netfang: f.chambert@tarn.cci.fr 

Eða á vettvangi þar sem unnt er að finna lýsingu á kaupandanum: 

http://marches-publics.maires81.asso.fr/ 
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