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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Lögboðnir frídagar á árinu 2023: EES-EFTA-ríkin og EES-stofnanir 

  Ísland Liechtenstein Noregur 
Eftirlitsstofnun 

EFTA 

EFTA-

dómstóllinn 

Mánudagurinn 2. janúar    X X 

Föstudagurinn 6. janúar  X    

Fimmtudagurinn 2. febrúar  X    

Þriðjudagurinn 21. febrúar  X    

Fimmtudagurinn 6. apríl X  X X X 

Föstudagurinn 7. apríl X X X X X 

Mánudagurinn 10. apríl X X X X X 

Fimmtudagurinn 20. apríl X     

Mánudagurinn 1. maí X X X X X 

Þriðjudagurinn 9. maí     X 

Miðvikudagurinn 17. maí   X   

Fimmtudagurinn 18. maí X X X X X 

Föstudagurinn 19. maí    X X 

Mánudagurinn 29. maí X X X X X 

Fimmtudagurinn 8. júní  X    

Föstudagurinn 23. júní     X 

Mánudagurinn 7. ágúst X     

Þriðjudagurinn 15. ágúst  X   X 

Föstudagurinn 8. september  X    

Miðvikudagurinn  

1. nóvember  
 X  X X 

Föstudagurinn 8. desember  X    

Fimmtudagurinn  

21. desember 
   X 

 

Föstudagurinn 22. desember    X  

Mánudagurinn 25. desember X X X X X 

Þriðjudagurinn 26. desember X  X X X X 

Miðvikudagurinn  

27. desember 
   X X 

Fimmtudagurinn  

28. desember 
   X X 

Föstudagurinn 29. desember    X X 

** Almennir frídagar sem ber upp á laugardaga eða sunnudaga eru ekki taldir upp. 

** Frí EFTA-dómstólsins 2023 er sem hér segir: mánudagurinn 2. janúar 2023 til sunnudagsins 8. janúar 2023, 

mánudagurinn 3. apríl 2023 til sunnudagsins 16. apríl 2023, mánudagurinn 17. júlí 2023 til fimmtudagsins 31. águst 2023, 

mánudagurinn 18. desember 2023 til mánudagasins 8. janúar 2024. 

2022/EES/78/01 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10580 – SE AG/SEC/SEPG) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Siemens Energy AG („SE AG“, Þýskalandi) 

– Shanghai Electric Group Company Limited („SEC“, Kína) 

– Shanghai Electric Power Generation Equipment Co. Ltd („SEPG“, Kína) 

SE AG og SEC öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

SEPG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SE AG er endanlegt móðurfélag Siemens Energy Group sem fer með endanleg yfirráð yfir fyrirtækinu, sem þróar, 

framleiðir og selur vörur, lausnir og þjónustu innan virðiskeðju orkunnar, m.a. vinnslu, flutning og geymslu auk 

iðjustarfsemi, sem mynda stórt eignasafn sem nær yfir hefðbundna orku til endurnýjanlegra orkugjafa. 

– SEC starfar við framleiðslu og samþættingarþjónustu á stórum orku- og iðnaðarbúnaði, þar á meðal hitaveitunetum, 

kjarnorkuveitu, vindorkuútbúnaði, búnað til flutnings og dreifingar á orku, umhverfisverndarbúnaði, búnaði fyrir 

sjálvirkni, lyftum, lestarteinum og lausnir fyrir iðnaðarnet hlutanna (e. industrial internet of things).  

– SEPG er sameiginlegt fyrirtæki sem starfar við framleiðslu á raforkuframleiðslubúnaði og framleiðir einkum stóra 

gufuhverfla fyrir kjarnorku- og jarðefnaeldsneytisver/kolakynt orkuver í Kína.  

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 440, 

21.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10580 – SE AG/SEC/SEPG 

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/78/02 

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

(mál M.10713 – RWE/NEWCO EEMSHAVEN) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– RWE AG („RWE“, Þýskalandi) 

– NewCo Eemshaven B.V. („NewCo Eemshaven“, Niðurlöndum), sem lýtur sem stendur yfirráðum Vattenfall N.V. 

(Niðurlöndum) 

RWE öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NewCo Eemshaven í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– RWE er orkufyrirtæki sem einblínir á raforkuframleiðslu úr endurnýjanlegum auðlindum og hefðbundnum 

orkugjöfum auk viðskipta með orku. 

– NewCo Eemshaven rekur orkuver sem brennir gasi, sem samanstendur af þremur samþættum gasorkuhverflum og 

nærliggjandi sólorkugarði staðsettum í Eemshaven, 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.  

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 446, 

24.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10713 – RWE/NEWCO EEMSHAVEN 

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/78/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10726 – BNP PARIBAS/STELLANTIS/PCDF ASSETS/ 

FCAB ASSETS/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BNP Paribas S.A. („BNP Paribas“, Frakklandi)   

– Stellantis N.V. („Stellantis“, Niðurlöndum)  

– Eignir fjármögnunarsamstarfs PSA-SCF („PCDF“), sem lúta sameiginlegum yfirráðum Stellantis og Crédit Agricole 

Consumer Finance („CACF“, Frakklandi)  

– Eignir fjármögnunarsamstarfs FCA-CACF („FCAB“), sem lúta sameiginlegum yfirráðum Stellantis og Santander 

Consumer Finance („SCF“, Spáni) (PCDF og FCAB einu nafni, andlag viðskiptanna „Target Business“) og  

– Sameiginlegt fyrirtæki BNP Paribas og Stellantis („BNPP-Stellantis JV“).  

BNP Paribas og Stellantis ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir BNPP-Stellantis JV sem mun hafa yfirráð yfir andlagi viðskiptanna (Target). (2) 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BNP Paribas starfar um allan heim við þrjár gerðir bankastarfsemi, m.a. viðskiptabankastarfsemi, einkabankaþjónstu, 

fjárfestingar- og verndarþjónustu sem og fyrirtækjabankaþjónustu og þjónustu við stofnanir. 

– Stellantis starfar um allan heim við þróun, framleiðslu og sölu á ökutækjum undir eftirfarandi fimmtán vörumerkjum: 

Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, 

Jeep, Lancia, Maserati og Ram. 

– Eignir PCDF og FCAB bjóða upp á lán og leigusamninga í tengslum við merkjaökutæki auk lána til bílaumboða. 

– Sameiginlega fyrirtækið BNPP-Stellantis JV mun samanstanda af andlagi viðskiptanna (Target Business). 

3. Sameiginlega fyrirtækið BNPP-Stellantis JV mun verða eini samstarfsaðili Stellantis að því er varðar fjármögnunar-

starfsemi Stellantis vörumerkjanna (að undanskildum rekstrarleigum frá fyrirtæki til fyrirtækis (B2B)) í Austurríki, 

Þýskalandi og Bretlandi. Sameiginlega fyrirtækið BNPP-Stellantis JV mun einnig sjá um rekstrarleigu fyrirtækis til 

neytenda þegar um fleiri samstarfsaðila er að ræða. 

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 (3). 

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 446, 

24.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10726 – BNP PARIBAS/STELLANTIS/PCDF ASSETS/FCAB ASSETS/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) Sameiginlega fyrirtæki BNP Paribas og Stellantis mun samanstanda af i) 100% hluta í tveimur PCDF eininga (PSA Bank Germany GmbH 

(„PSA Bank Germany“) og PSA Finance UK Ltd („PSA Finance UK“), sem samsvara fjármögnunarstarfsemi sem tengist PSA 

vörumerkjunum í Þýskalandi, Austurríki og Bretlandi og ii) rekstrareignum FCAB í gegnum þrjú viðskiptasamkomulög sem samsvara 

fjármögnunarstarfsemi sem tengist FCA vörumerkjunum í Þýskalandi, Austurríki og Bretlandi. 

(3) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/5 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10727 – SANTANDER/STELLANTIS/OPEL BANK ASSETS/ 

FCA BANK ASSETS/JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Santander Consumer Finance, sem lýtur yfirráðum Banco Santander S.A. („SCF“, Spáni) 

– Stellantis N.V. („Stellantis“, Niðurlöndum) 

– Eignir fjármögnunarsamstarfsins, sem lúta sameiginlegum yfirráðum Stellantis og BNP Paribas Personal Finance 

(„OVF“) 

– Eignir fjármögnunarsamstarfsins, sem lúta sameiginlegum yfirráðum Stellantis og Crédit Agricole Consumer Finance 

(„FCAB“) (OVF og FCAB einu nafni, andlag viðskiptanna „Target Business“) og  

– Sameiginlegt fyrirtæki SCF og Stellantis („SCF-Stellantis JV“)  

SCF og Stellantis ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir SCF-Stellantis JV sem mun hafa yfirráð yfir andlagi viðskiptanna (Target). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– SCF er dótturfélag alfarið í eigu Santander. SCF er með leyfi á Spáni sem lánastofnun og hlýðir reglum og er undir 

beinu eftirliti Seðlabanka Evrópu. Santander er skráð fyrirtæki og er bankasamstæða með viðskiptavini í Evrópu og 

Ameríkuríkjum. 

– Stellantis starfar um allan heim við þróun, framleiðslu og sölu á ökutækjum undir eftirfarandi fimmtán vörumerkjum: 

Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, 

Jeep, Lancia, Maserati og Ram. 

– OVF og FCAB bjóða upp á lán og leigusamninga í tengslum við ökutæki undir vörumerkjum Stellantis auk lána til 

bílaumboða.  

– Sameiginlega fyrirtækið SCF-Stellantis JV mun samanstanda af andlagi viðskiptanna (Target Business). 

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 442, 

22.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10727 – SANTANDER/STELLANTIS/OPEL BANK ASSETS/FCA BANK ASSETS/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“). 
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Nr. 78/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10728 – CACF/STELLANTIS/FCA BANK/F2ML) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Crédit Agricole Consumer Finance („CACF“, Frakklandi)   

 Stellantis N.V. („Stellantis“, Niðurlöndum)  

 FCA Bank S.p.A. („FCA Bank“, Ítalíu) 

 Free2MoveLease („F2ML“, Niðurlöndum) 

CACF öðlast yfirráð sér í lagi, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FCAB, sem lýtur sem stendur 

sameiginlegum yfirráðum CACF og Stellantis („FCAB viðskiptin“) og CACF og Stellantis öðlast sameiginleg yfirráð í 

skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir LeaseCo sem sameinar Leasys (sem nú þegar 

lýtur yfirráðum CACF og Stellantis) og F2ML (sem áður laut yfirráðum sér í lagi af hálfu Stellantis), sem bæði veita 

rekstarleiguþjónustu frá fyrirtæki til fyrirtækis (B2B) („LeaseCo viðskiptin“) (einu nafni „viðskiptin“).  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 CACF fæst við neytendalánaþjónustu í Frakklandi og nokkrum öðrum löndum í Evrópu, auk Kína og Marokkó. 

 Stellantis starfar um allan heim við þróun, framleiðslu og sölu á ökutækjum undir eftirfarandi fimmtán vörumerkjum: 

Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, 

Jeep, Lancia, Maserati og Ram. 

 FCAB annast fjármögnunarlausnir vegna ökutækja í 16 EES-aðildarríkjum, í Marokkó, Sviss og Bretlandi.  

 F2ML veitir rekstrarleiguþjónustu frá fyrirtæki til fyrirtækis í nokkrum EES-aðildarríkjum. 

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 442, 

22.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10728 – CACF/STELLANTIS/FCA BANK/F2ML 

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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24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10806 – BROADCOM/VMWARE) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Broadcom, Inc. („Broadcom“, Bandaríkjunum)  

– VMware, Inc. („VMware“, Bandaríkjunum) 

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

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Broadcom er tæknifyrirtæki sem hannar, framleiðir og dreifir fjölbreyttu úrvali af hálfleiðurum og innviða-

hugbúnaðarlausnum.  

– VMware starfar við upplýsingatæknihugbúnað, m.a. sýndarveruleika og tengda tækni til að stýra vinnuálagi í 

gagnaverum og umhverfi fyrir tölvuský, þróun tölvuforrita og endastigsstjórnun.  

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 442, 

22.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10806 – BROADCOM/VMWARE 

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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Nr. 78/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10838 – BERSAN EUROPEA DE AUTOMOCION/ 

ASTARA WESTERN EUROPE) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Inversiones Europeas Elsan, S.L. („Elsan“, Spáni), sem tilheyrir Algeciras samstæðunni (Chíle)  

– Bergé y Compañía, S.A. („Bergé“, Spáni), sem tilheyrir Bergé samstæðunni (Spáni)  

– Mitsubishi Corporation (Japan) 

– Astara Western Europe N.V. (Belgíu), sameiginlegt fyrirtæki sem lýtur sem stendur óbeinum yfirráðum Elsan, Bergé, 

Mitsubishi Corporation og Alcopa N.V (Belgíu) 

Elsan, Bergé og Mitsubishi Corporation ná í sameiningu yfirráðum, í gegnum sameiginlega eignarhaldsfélagið Bersan 

Europea de Automocion S.L. („Bersan EDA“, Spáni), í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Astara Western Europe í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Elsan starfar við dreifingu fólksbifreiða, léttra atvinnuökutækja ásamt varahlutum og þjónustu eftir sölu og 

fjármögnun á Evrópska efnahagssvæðinu, í gegnum sameiginleg fyrirtæki með Bergé. 

– Bergé er hluti af Bergé samstæðunni. Bergé samstæðan starfar á sviði hafna í sjó, vöruferlisstjórnun, endurnýjanlegrar 

orku, fjármögnunar og innflutnings, heildsölu- og smásöludreifingar vélknúinna ökutækja. 

– Mitsubishi Corporation starfar við ýmsar greinar, m.a. iðnaðarfjármögnun, orku, málma, vélar, íðefni, matvæli og 

umhverfi og dreifingu vélknúinna ökutækja. 

– Astara Western Europe starfar við innlutning og heildsölu á fjórhjóladrifnum vélknúnum 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.  

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 448, 

25.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10838 – BERSAN EUROPEA DE AUTOMOCION/ASTARA WESTERN EUROPE 

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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24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10853 – ISG/EEP/BSG)  

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 10. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Infraserv GmbH & Co. Gendorf KG („ISG“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Clariant Produkte (Þýskalandi) GmbH, 

Celanese Services Germany GmbH og Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG 

– E.ON Energy Projects GmbH („EEP“, Þýskalandi) 

– Bio Steam Gendorf GmbH („BSG“, Þýskalandi) 

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

BSG. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ISG: starfrækir efnafræðigarð í Suður-Þýskalandi sem m.a. annast innviðalausnir og aðra þjónustu á staðnum. 

– EEP: skipulag, bygging og rekstur á dreifistýrðum framleiðslueiningum á rafmagni og hita fyrir fyrirtækjakaupendur. 

3. Starfsemi BSG mun felast í eftirfarandi: þróun, byggingu og starfrækslu lífmassavers sem framleiðir hita og raforku úr 

endurnýjanlegum orkugjöfum. 

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

undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun.  

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

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 440, 

21.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10853 – ISG/EEP/BSG 

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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Nr. 78/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10862 – OLIN/MITSUI/BWA JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Olin Corporation („Olin“, Bandaríkjunum) 

– Mitsui & Co., Ltd („Mitsui“, Japan) 

– The Blue Water Alliance Joint Venture („BWA JV“, Bretlandi), nýstofnað sameiginlegt fyrirtæki. 

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

BWA JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Olin framleiðir og afhendir efnavörur um allan heim auk þess að framleiða skotfæri. Efnavörurnar sem Olin 

framleiðir eru m.a. klór, etýlendíklóríð og vítissódi, epoxý, klóruð lífræn efni, klór og saltsýra. 

– Mitsui er verslunar- viðskiptastjórnunar- og verkefnastjórnunarfyrirtæki sem starfar um allan heim við eftirfarandi 

greinar: i) steinefna- og málmauðlindir, ii) orku, iii) vélbúnað og innviði, iv) efnavörur, v) járn- og stálvörur, vi) 

lífsstíl, vii) nýsköpun og fyrirtækjaþjónustu. 

– BWA JV mun starfa við kaup, sölu og markaðssetningu á vítissóda og etýlendíklóríði. 

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 448, 

25.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10862 – OLIN/MITSUI/BWA 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“). 
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24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10884 – JTCP/EPCG/EROSKI S. COOP/SUPRATUC2020) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EP Corporate Group, a.s., („EPCG“, Tékklandi), lýtur yfirráðum sér í lagi af hálfu Daniel Křetínský 

– J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., („JTCP“, Tékklandi), sem lýtur óbeinum yfirráðum PT Equity Investments 

SICAV, fjárfestingarsjóðs með aðsetur í Tékklandi sem stofnaður var af Patrik Tkáč og J&T Private Equity Group 

Limited („JTPEG“, Kýpur) 

– Eroski, S. Coop, („Eroski“, Spáni), sem tilheyrir EROSKI Group 

– Supratuc2020, S.L., („Supratuc2020“, Spáni), sem lýtur sameiginlegum yfirráðum EPCG, E-Commerce og Media 

Investments, a.s. („ECMI“, Tékklandi) og Eroski 

EPCG, JTCP og Eroski ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Supratuc2020. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EPCG er tékkneskt eignarhaldsfélag fjárfestinga sem einkum er með starfsemi á sviði orku, innviða og fjölmiðla. 

Endanlegur eigandi EPCG er einn af helstu fjárfestum í matvæladreifingargeiranum í Evrópu, ásamt fleirum. 

– JTCP er tékkneskt eignarhaldsfélag sem starfar sem stendur hvorki á matvælamarkaði né á neinum lóðrétt tengdum 

markaði á Spáni eða alþjóðlega. 

– EROSKI sem neytendasamtök er dreifingarfyrirtæki, neytendasamtök og samstarfsverkefni þar sem neytendur og 

starfsmenn deila sameiginlega aðalhlutverki og valdi. Það er leiðandi fyrirtæki EROSKI-samstæðunnar, smásölu-

þjónustufyrirtæki fyrir daglega neysluvöru og þjónustu á Spáni og er viðmið á svæðunum Galicia, Baskalandi, 

Navarre, auk Katalóníu og Baleareyja (í gegnum Supratuc2020). 

– Supratuc2020 er spænskt eignarhaldsfélag sem fer með 100% hlut í tveimur félögum sem fást við smásölu á 

daglegum neytendavörum á Spáni: Caprabo og Cecosa. Starfsemi Supratuc2020 er einkum smásala á daglegum 

neytendavörum í matvöruverslunum sem staðsettar eru á spænsku svæðunum Katalóníu (í gegnum Caprabo) og á 

Baleareyjum (í gegnum Cecosa). 

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 446, 

24.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10884 – JTCP/EPCG/EROSKI S. COOP/SUPRATUC2020 

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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Nr. 78/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING/CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE/ 

CAREPATH CONNECT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Irish Life Wellbeing Limited („ILW“, Írlandi) 

 Centric Health Primary Care Limited („CH“, Írlandi) 

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

Carepath Connect Designated Activity Company („Carepath“, Írlandi). ILW og CH nefnast einu nafni „aðilarnir“.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja og nýstofnaða sameiginlega félagsins er sem hér segir: 

 ILW er hluti af Irish Life Group sem annast líftryggingar, lífeyris- og eignastjórnun, sjúkratryggingar, heilbrigðis- og 

velferðarþjónustu á Írlandi. Það er hluti af Power Corporation of Canada samstæðunni, alþjóðlegu stjórnunar- og 

eignarhaldsfyrirtæki. 

 CH annast grunnheilbrigðisþjónustu (heimilislækningar og sérgreinar) fyrir sjúklinga og læknisfræðilega ráðningar-

þjónustu fyrir heilsugæslustöðvar og sjúkrahús á Írlandi. Það er hluti af Rothschild & Co Investment Managers 

samstæðunni, alþjóðlegri fjármálaþjónustusamstæðu. 

 Carepath mun hanna og innleiða meðferðaráætlanir fyrir grunnheilbrigðisþjónustu, sem miðar að því að bæta reynslu 

sjúklinga og að lækka meðferðarkostnað á Írlandi. 

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. 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. Framkvæmdastjórnin fer þess á leit að þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta komi á framfæri athugasemdum sem þeir 

kunna að hafa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 446, 

24.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING/CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE/CAREPATH CONNECT 

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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24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10930 – POST/BGL/BCEE/BIL/BDL/i-HUB) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 POST Luxembourg („POST“, Lúxemborg) 

 BGL BNP Paribas („BGL“, Lúxemborg), sem tilheyrir BNP Paribas group (Frakklandi) 

 Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Lúxemborg („BCEE“, Lúxemborg) 

 Banque Internationale à Luxembourg S.A. („BIL“, Lúxemborg), sem tilheyrir Legend Holdings (Kína) 

 Banque de Luxembourg („BDL“, Lúxemborg), sem tilheyrir Crédit Industriel et Commercial (Frakklandi) 

 i-Hub S.A. („i-Hub“, Lúxemborg), sem lýtur sem stendur sameiginlegum yfirráðum POST og BGL 

POST, BGL, BCEE, BIL og BDL öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir i-Hub. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 POST: annast póst-, síma- og bankaþjónustu ásamt upplýsinga- og fjarskiptatækni í Lúxemborg. POST er alfarið í 

eigu lúxemborgíska ríkisins. 

 BGL: lánastofnun sem býður upp á fjölbreytta bankaþjónustu í Lúxemborg, m.a. smásölubankaþjónustu, alþjóðlega 

fjármálaþjónustu auk fyrirtækjabankaþjónustu og þjónustu við stofnanir. 

 BCEE: lánastofnun sem býður upp á fjölbreytta bankaþjónustu í Lúxemborg, m.a. smásölubankaþjónustu, alþjóðlega 

fjármálaþjónustu auk fyrirtækjabankaþjónustu og þjónustu við stofnanir. BCEE er alfarið í eigu lúxemborgíska 

ríkisins. 

 BIL: bankasamstæða sem sinnir einkabankaþjónustu, m.a. viðskiptabanka- og fyrirtækjabankastarfsemi auk 

tryggingarstarfsemi þar sem Lúxemborg er helsti miðdepillinn landfræðilega séð. 

 BDL: lánastofnun sem býður upp á fjölbreytta bankaþjónustu í Lúxemborg, m.a. smásölubankaþjónustu, alþjóðlega 

fjármálaþjónustu auk fyrirtækjabankaþjónustu og þjónustu við stofnanir. 

 i-Hub: annast stuðning við fylgniþjónustu, sem felur í sér að aðstoða fyrirtæki með því að framkvæma próf undir 

yfirskriftinni „þekkið viðskiptavininn ykkar“ í gegnum gagnagrunninn sinn til að uppfylla skyldur gegn 

peningaþvætti. 

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 440, 

21.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10930 – POST/BGL/BCEE/BIL/BDL/i-HUB 

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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Nr. 78/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10931 – OPENTEXT/MICRO FOCUS) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 14. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Open Text Corporation („OpenText“, Kanada) 

 Micro Focus International plc („Micro Focus“, Bretlandi) 

OpenText öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Micro Focus í heild. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökutilboði sem tilkynnt var 25. ágúst 2022. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 OpenText býður upp á upplýsingastjórnunarvörur og -þjónustu. 

 Micro Focus býður upp á fyrirtækjahugbúnað. 

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 446, 

24.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10931 – OPENTEXT/MICRO FOCUS 

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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24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/15 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10948 – STORA ENSO/DE JONG PAPIER HOLDING/DJV HOLDING) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Stora Enso AB („Stora Enso“), sem lýtur yfirráðum Stora Enso Oyj (bæði í Svíþjóð) 

 De Jong Papier Holding B.V. („De Jong“) (Niðurlöndum) 

 DJV Holding B.V. („DJV“) (Niðurlöndum) 

Stora Enso öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir De Jong og DJV í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Stora Enso þróar, framleiðir og býður upp á lausnir og þjónustu sem byggja á við og lífmassa fyrir ýmsar 

atvinnugreinar og starfsemi á heimsvísu og er meðal annars starfandi í framleiðslu á bæði bylgjupappa og umbúðum 

úr bylgjupappa, með nokkrar verksmiðjur víða á EES-svæðinu. 

 De Jong og DJV starfa einkum við framleiðslu og afhendingu á umbúðum úr bylgjupappa í Benelux-löndunum, 

Þýskalandi og Bretlandi þar sem fyrirtækin eru með verksmiðjur. Nýverið byrjuðu þau einnig að framleiða 

endurunninn bylgjupappa sem þörf er á fyrir framleiðslu þeirra á síðari stigum á umbúðum úr bylgjupappa. 

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 437, 

17.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10948 – STORA ENSO/DE JONG PAPIER HOLDING/DJV 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) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 78/16 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10951 – BMF/UNIPER) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fjármálaráðuneyti Sambandslýðveldisins Þýskalands („BMF“, Þýskalandi) 

– Uniper SE („Uniper“ Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Fortum Oyj (Finnlandi) 

BMF öðlast yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Uniper í heild. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BMF hefur einkum tekjur af Kreditanstalt für Wiederaufbau („KfW“), innlendum stuðningsbanka sem miðar að því 

að styðja við sjálfbæra bætingu efnahagslegra, vistfræðilegra og félagslegra skilyrða um allan heim, með sérstakri 

áherslu á þýskt hagkerfi. BMF hefur sem stendur enga starfsemi á orkumörkuðum.  

– Uniper er orkuveitusamstæða með höfuðstöðvar í Þýskalandi, sem starfar um allan heim og fæst við raunlæg viðskipti 

með jarðgas og kol, auk raforkuframleiðslu. 

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 442, 

22.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10951 – BMF/UNIPER 

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/78/16 

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


24.11.2022 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 78/17 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10952 – NBIM/PSPIB/CAPITAL PARK) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Norges Bank Investment Management („NBIM“, Noregi)  

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

– Longfellow Strategic Value UK I, LP („CPC Partnership“, Bretlandi) og Longfellow Strategic Value UK II, LP 

(„NewCo“, Bretlandi)  

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

CPC Partnership og NewCo. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– NBIM er fjárfestingarstýringardeild Norges Bank og annast daglega stýringu Government Pension Fund Global fyrir 

hönd norska fjármálaráðuneytisins.  

– PSPIB stýrir fjárfestingum lífeyrissjóða starfsfólks innan ríkisgeirans í Kanada, kanadíska heraflans, konunglegu 

kanadísku riddaralögreglunnar og kanadíska varaliðsins.  

– CPC Partnership á 100% hlut í Capital Park, fasteign með skrifstofuhúsnæði sem notað er í ýmsum tilgangi sem 

staðsett er í Cambridge í Bretlandi og mun leigja fasteignir sínar til þriðju aðila í Bretlandi.  

– NewCo mun fjárfesta í, starfrækja og stýra fasteignum í Bretlandi. Bæði CPC Partnership og NewCo munu einungis 

starfa í Bretlandi. 

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 448, 

25.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10952 – NBIM/PSPIB/CAPITAL PARK 

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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Nr. 78/18 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.10955 – KIRK/LFI/ATP/FERROSAN MEDICAL DEVICES) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 11. nóvember 2022 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Kirk Kapital Strategic Investments A/S (Danmörku), sem lýtur yfirráðum Kirk Kapital A/S („Kirk“, Danmörku) 

– Lundbeckfond Invest A/S (Danmörku), sem lýtur yfirráðum Lundbeckfonden (Danmörku) 

– Arbejdsmarkedets Tillægspension („ATP“, Danmörku) 

– Ferrosan Medical Devices Group A/S („Ferrosan“, Danmörku) 

Kirk, Lundbeckfonden og ATP öðlast sameiginleg yfirráð, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Ferrosan Medical Devices Group A/S. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Kirk fjárfestir í skandinavískum meðalstórum og stærri fyrirtækjum með markaðsleiðandi stöðu í atvinnugreinum sem 

eru vaxandi til lengri tíma (svo sem þjónustuatvinnugreinum og léttum framleiðslugreinum). Kirk sinnir einnig 

fjárfestingum, m.a. í skuldabréfum, skráðum hlutabréfum og sérhæfðum eignum. 

– Lundbeckfonden er dönsk viðskiptastofnun sem fjármagnar rannsóknir á sviði líf- og lækningavísinda, einkum á sviði 

taugavísinda. 

– ATP er sjálfsstýrð stofnun sem var stofnuð samkvæmt lögum til að stýra skyldubundnum dönskum lífeyri, ATP 

Livslang Pension (lífstíðarlífeyrir). 

– Ferrosan framleiðir blóðstöðvandi lækningatæki úr lífefni eins og mót úr gelatíni, svampar og duft til að stjórna 

alvarlegum blæðingum í skurðaðgerðum, auk kerfis fyrir vefjasýnatöku úr brjóstum við greiningu á brjóstakrabba-

meini. Ferrosan markaðssetur vörur sínum um allan heim. 

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 440, 

21.11.2022. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.10955 – KIRK/LFI/ATP/FERROSAN MEDICAL DEVICES 

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.10165 – ASTRAZENECA/ALEXION PHARMACEUTICALS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júlí 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 

32021M10165. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10578 – CVC/EKATERRA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. maí 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 

32022M10578. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Nr. 78/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.11.2022 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10640 – SAFRAN/MBDA/COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS CILAS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. 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 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 

32022M10640. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10845 – HG/WCAS/WARBURG PINCUS/NORSTELLA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32022M10845. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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2022/EES/78/22 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10857 – CINVEN/ZURICH SANDER VERMÖGENSVERWALTUNG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 24. 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 

32022M10857. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10873 – SANLAM/ALLIANZ/SANLAM ALLIANZ AFRICA JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 19. 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 

32022M10873. 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.10882 – IRCP/CDC/ADTIM GROUP) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. nóvember 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 

32022M10882. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10888 – INEOS/SINOPEC/INEOS STYROLUTION ADVANCED MATERIALS) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10888. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/78/25 

2022/EES/78/26 

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.10893 – QUATTROR/IMTC/MTD) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32022M10893. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.10916 – ALPHA/PENINSULA/PRIMA INDUSTRIE) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 28. 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 

32022M10916. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/78/27 

2022/EES/78/28 

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.10953 – ADD/TOTALENERGIES/TOTAL) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 14. nóvember 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 

32022M10953. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2022/EES/78/29 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Upplýsingar um staðla sem varða EFTA-ríkin í samræmi við:  

Framkvæmdarákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2022/1954 frá  

12. október 2022 um samhæfða staðla fyrir skemmtibáta og einmenningsför  

á sjó sem samdir eru til stuðnings tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/53/ESB 

I. VIÐAUKI (birtur) 

Nr. Tilvísun staðals 

1. EN ISO 10087:2022 

Smábátar - Auðkenning báts - Skráningarkerfi (ISO 10087:2022) 

II. VIÐAUKI (birtur með takmörkun) 

*** 

III. VIÐAUKI (afturkallaður) 

Nr. Tilvísun staðals 
Dags. 

afturköllunar 

1. EN ISO 10087:2019 

Smábátar - Auðkenning bols - Skráningarkerfi (ISO 10087:2019) 

17.4.2024 

Ákvörðunin birtist í heild, sjá Stjtíð. ESB L 269, 17.10.2022, bls. 20 

2022/EES/78/30 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1954/oj
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Tilkynning um aðlögun í samræmi við verðbólgu á fjárhæðum samkvæmt  

tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og  

rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) 

Samkvæmt 300. gr. tilskipunar 2009/138/EB (1), skal endurskoða fjárhæðirnar sem gefnar eru upp í 

evrum í tilskipuninni á fimm ára fresti með því að hækka grunnfjárhæðina í evrum um hlutfallslega 

breytingu á samræmdum vísitölum neysluverðs allra aðildarríkja, eins og þau eru birt af framkvæmda-

stjórninni (Hagstofu Evrópubandalaganna) frá og með 31. desember 2015 til dagsetningarinnar þegar 

endurskoðunin fer fram og námunda þær upp í næstu upphæð af 100 000 evrum, svo framarlega sem 

hlutfallsleg breyting sé ekki lægri en 5%. Því skal framkvæma fyrstu endurskoðun fjárhæðanna með tilliti 

til hækkunar á vísitölu sem nefnd var hér að ofan með tilvísun til tímabilsins á milli 31. desember 2015  

og 31. desember 2020. 

Í kjölfar endurskoðunarinnar eru endurskoðuðu fjárhæðirnar eftirfarandi:  

a) Í 1. mgr. 4. gr., að því er varðar undanþágu frá gildissviði sökum stærðar: 

‒ í a-lið, kemur fjárhæðin 5 400 000 evrur í stað 5 milljóna evra; 

‒ í b- og c-liðum, kemur fjárhæðin 26 600 000 evrur í stað 25 milljóna evra; og 

‒ í e-lið, kemur fjárhæðin 600 000 evrur í stað 0,5 milljóna evra og fjárhæðin 2 700 000 evrur  

í stað 2,5 milljóna evra.  

b) Í 13. gr., að því er varðar skilgreiningu á mikilli áhættu sem kveðið er á um í 27. lið, c-lið.  

‒ í undirlið i), kemur fjárhæðin 6 600 000 evrur í stað 6,2 milljóna evra; og 

‒ í undirlið ii), kemur fjárhæðin 13 600 000 evrur í stað 12,8 milljóna evra. 

c) Í d-lið 1. mgr. 129. gr., að því er varðar algjört lágmark fyrir útreikning lágmarks eiginfjárkröfu: 

‒ í undirlið i), kemur fjárhæðin 2 700 000 evrur í stað 2 500 000 evra og fjárhæðin  

4 000 000 evrur í stað 3 700 000 evra; 

‒ í undirlið ii), kemur fjárhæðin 4 000 000 evrur í stað 3 700 000 evra; og  

‒ í undirlið iii), kemur fjárhæðin 3 900 000 evrur í stað 3 600 000 evra og fjárhæðin  

1 300 000 evrur í stað 1 200 000 evra. 

Aðildarríkjunum ber að innleiða endurskoðuðu fjárhæðirnar fyrir 19. október 2022. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009. bls. 1). 

2022/EES/78/31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:L:2009:335:TOC
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