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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 63/1

EFTA-STOFNANIR
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA
Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

2020/EES/63/01

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

25. júní 2020

Málsnúmer

85254

Ákvörðun nr.

064/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Landsvæði

Öll

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

COVID-19 - breytingar á skattgreiðslum vegna réttinda
starfsmanna til hlutafjár

Lagastoð

Skatteloven (norsk skattalög) gr. 5-14

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Aðstoð við lítil og mjög lítil fyrirtæki

Aðstoðarform

Skattundanþága

Fjárveiting

370 milljónir NOK árlega (heildarfjármagn
áætlunarinnar með breytingum)

Gildistími

2020-2029

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep.
0030 Oslo
Norge

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.

Nr. 63/2

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

1.10.2020

2020/EES/63/02

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

26. júní 2020

Málsnúmer

85318

Ákvörðun nr.

065/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Landsvæði

Allt yfirráðasvæði Noregs

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega)

COVID-19 breytingar á lögum um tímabundið
styrkjakerfi fyrir fyrirtæki sem hafa orðið fyrir
umtalsverðu tekjutapi

Lagastoð

Lög um tímabundið styrkjakerfi fyrir fyrirtæki sem hafa
orðið fyrir umtalsverðu tekjutapi

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Að bæta fyrirtækjum tjón vegna COVID-19 faraldursins
til þess að standa vörð um atvinnu og tryggja hraðari
efnahagsbata þegar krísan er liðin hjá

Aðstoðarform

Styrkir

Fjárveiting

Áætluð 30 milljarðar NOK

Aðstoðarhlutfall

100%

Gildistími

Hið framlengda aðstoðarkerfi gildir um tap sem orðið
hefur á tímabilinu 1. mars 2020 til 31. ágúst 2020

Atvinnugreinar

Allir atvinnuvegir nema fyrirtæki sem fást við vinnslu
og framleiðslu á jarðolíu, auk framleiðslu, flutnings,
dreifingar og viðskipta með orku, sem og fjármálastofnanir, einkareknir leikskólar og flugrekendur

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

The Norwegian Tax Administration
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo
Norway

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.
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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum

Nr. 63/3

2020/EES/63/03

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun:
Dagsetning ákvörðunar

26. júní 2020

Málsnúmer

85291

Ákvörðun nr.

066/20/COL

EFTA-ríki

Noregur

Titill

Framlenging á framleiðslustyrkjakerfi fyrir fréttamiðla
og fréttatengda miðla

Lagastoð

Reglugerð nr. 332 frá 25. mars 2014 um framleiðslustyrki fyrir fréttamiðla og fréttatengda miðla

Tegund aðstoðar

Aðstoðarkerfi

Markmið

Fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlun

Aðstoðarform

Styrkir

Fjárveiting

370 milljónir NOK

Gildistími

1.1.2021- 31.12.2021

Atvinnugreinar

Fjölmiðlar

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð

Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad
Norge

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar
EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.

Nr. 63/4

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1.10.2020

ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/63/04

(mál M.9695 – LVMH/Tiffany)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 21. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (Frakklandi).

–

Tiffany & Co. (Bandaríkjunum).

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Tiffany & Co.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE: starfar um allan heim við framleiðslu og afhendingu á munaðarvörum í
gegnum eignasafn sem samanstendur af 75 vörumerkjum á eftirfarandi sviðum: i) vín og sterkir drykkir ii) tísku- og
leðurvörur iii) ilmvötn og snyrtivörur iv) úr og skartgripir og v) smásala á völdum vörum.

–

Tiffany & Co.: starfsemi um allan heim við hönnun, framleiðslu og dreifingu á lúxusskartgripum og tengdum vörum.

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 321,
29.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9695 – LVMH/Tiffany
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)

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

1.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 63/5

2020/EES/63/05

(mál M.9917 – Liberty/Ascoval/Hayange)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Liberty House Group PTE Ltd. („Liberty“, Singapúr), sem tilheyrir samstæðunni Liberty Group.

–

France Rail Industry („FRI“, Frakklandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Greybull.

–

Ascoval Saint-Saulve („Ascoval“, Frakklandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Greybull.

Liberty nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir FRI og Ascoval.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Liberty: hluti af Liberty Group, alþjóðlegri samstæðu sem fæst við málma og iðnað, og sérhæfir sig í hrávöru,
endurvinnslu á málmi, stálframleiðslu og ál- og verkfræðitengdum vörum.

–

FRI: starfrækir Hayange stálverksmiðjuna sem er staðsett í Frakklandi. Hayange framleiðir teina, sem eru ein gerð af
fullunnum stálvörum.

–

Ascoval: verksmiðja í Frakklandi sem framleiðir hálfunnar stálvörur.

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 321,
29.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9917 – Liberty/Ascoval/Hayange
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Nr. 63/6

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

1.10.2020

2020/EES/63/06

(mál M.9929 – EDP/Viesgo)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 23. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Energias de Portugal S.A. („EDP“, Portúgal).

–

Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. („Viesgo“, Spáni).

EDP nær eitt óbeinum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Viesgo í heild
sinni.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

EDP: lóðrétt samþætt veitufyrirtæki og stærsti aðilinn sem framleiðir, dreifir og afhendir rafmagn í Portúgal, ásamt
umtalsverðum umsvifum í raforkugeiranum á Spáni. EDP er staðsett um heim allan, m.a. í Portúgal, á Spáni, í Brasilíu
og Bandaríkjunum, eða í 19 löndum og fjórum heimsálfum. Fyrirtækið er með starfsemi í allri orkuvirðiskeðjunni og á
gasmörkuðum.

–

Viesgo: fæst helst við framleiðslu á rafmagni með nýtingu endurnýjanlegra auðlinda á Spáni og í Portúgal og
dreifingu á rafmagni á Spáni. Macquarie Infrastructure and Real Assets Europe Ltd. („MIRAEL“, Bretlandi) fer sem
stendur eitt með yfirráð yfir Viesgo.

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 321,
29.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9929 – EDP/Viesgo
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
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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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 63/7

2020/EES/63/07

(mál M.9937 – BC Partners/Sofima/IMA)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 18. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Alva S.p.A., Amca S.r.l., Ipercubo S.r.l., Lefa S.r.l., Mefa S.r.l., 4emme S.r.l., P.M. Investments S.r.l., Cofiva S.A. og
Fariniundici S.p.A. (einu nafni „Sofima Holdings“, Ítalíu).

–

BC Partners LLP („BC Partners“, Bretlandi).

–

Industria Macchine Automatiche S.p.A. („IMA“, Itlay), sem lýtur yfirráðum „Sofima Holdings“.

BC Partners og Sofima Holdings sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir IMA.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Sofima Holdings: eignarhaldsstarfssemi IMA, fasteignaverkefni og minnihlutaeignir, sem ekki eru ráðandi, í
fyrirtækjum í fjárfestingaskyni.

–

BC Partner: framtakssjóður sem annast einkafjármagnsfjárfestingarráðgjöf.

–

IMA: þróun og framleiðsla á tækjum og búnaði sem annast sjálfvirka vörupökkun.

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 319,
28.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9937 – BC Partners/Sofima/IMA
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Nr. 63/8

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

1.10.2020

2020/EES/63/08

(mál M.9941 – Private Theory Luxco/ARC Group)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 23. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Private Theory Luxco Sàrl („Private Theory Luxco“, Lúxemborg); lýtur yfirráðum hr. Richard Cashin (bandarískur
ríkisborgari).

–

ARC Holdings SAS („ARC Holdings“, Frakklandi), móðurfélag samstæðunnar ARC Group.

Private Theory Luxco nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ARC
Holdings.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Private Theory Luxco: fæst við kaup og stýringu á hlutabréfum í öðrum fyrirtækjum. Private Theory Luxco hefur
einnig yfirráð yfir ADI, hliðarfyrirtæki ARC Group sem fæst við dreifingu á glervöru, matarstelli og eldhúsáhöldum á
Spáni og í Portúgal.

–

ARC Group: fæst við framleiðslu og dreifingu á borðbúnaði, einkum glervöru, matarstelli og eldhúsáhöldum.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti 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 325,
2.10.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9941 – Private Theory Luxco/ARC Group
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

1.10.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

Nr. 63/9

2020/EES/63/09

(mál M.9946 – MSI/Altice/Lightpath)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Morgan Stanley Infrastructure Inc. („MSI“, Bandaríkjunum).

–

Altice USA, Inc. („Altice“, Bandaríkjunum).

–

Lightpath Holdings, LLC („Lightpath“, Bandaríkjunum).

MSI og Altice ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir Lightpath. Sem stendur fer Altice eitt með yfirráð yfir Lightpath.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

MSI: dótturfyrirtæki sem í heild er óbeint í eigu Morgan Stanley. Um er að ræða fjármálaþjónustufyrirtæki sem annast
margvíslega þjónustu á borð við fjárfestingabankastarfsemi, verðbréf, auðstýringu og fjárfestingarstýringu.

–

Altice: annast breiðbandsefni, myndbandsefni, farsímatengt efni, sértækt efni og auglýsingaþjónustu, til viðbótar við
staðbundnar fréttir, innlendar fréttir sem og viðskiptafréttir í þágu 4,9 milljóna einstaklings- og fyrirtækjaviðskiptavina í
21 ríki Bandaríkjanna.

–

Lightpath: annast gagnaflutning með ljósleiðara og í gegnum íðnet, IP-staðals sýndareinkanet, netaðgang, stýrða
þjónustu, fastlínuþjónustu, m.a. netsímtöl með SIP- og VOIP-tækni, á fyrirtækjaviðskiptamarkaði í New York-borg og
svæðinu í kringum hana.

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 321,
29.9.2019. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9946 – MSI/Altice/Lightpath
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Nr. 63/10

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

1.10.2020

2020/EES/63/10

(mál M.9957 – Advent International/Otto/Hermes Parcelnet/Hermes Germany)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 24. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum).

–

Otto GmbH & Co KG („Otto“, Þýskalandi).

–

Hermes Parcelnet Limited („Hermes UK“, Bretlandi), sem er hluti af Otto samstæðunni.

–

Hermes Germany GmbH („Hermes Germany“, Þýskalandi), sem er hluti af Otto samstæðunni.

Advent nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hermes UK. Advent og
Otto ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Hermes
Germany.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Advent: starfsemi sem varðar framtaksfjárfestingar með áherslu á kaup eignarhluta og stýringu fjárfestingarsjóða í
ýmsum greinum, m.a. fyrirtækja- og fjármálaþjónustu, iðnaðarvörum og þjónustu, smásölu, með þekkt vörumerki í
neytendavörum og afþreyingarþjónustu, einnig í fjölmiðlum, fjarskiptum og upplýsingatækni, sem og
heilbrigðisþjónustu og lyfjum. Fyrirtæki í eignasafni þess eru með starfsemi um allan heim, m.a. Bandaríkjunum,
Evrópu, Asíu og Suður-Ameríku.

–

Otto: eignarhaldsfyrirtæki ýmissa fyrirtækja sem mynda Otto samstæðuna. Starfsemi um allan heim á sviði smásölu
og smásölutengdrar þjónustu.

–

Hermes UK: starfrækir margþætta sendingar- og tæmingarþjónustu (þ.e. hraðsendingar) í Bretlandi.

–

Hermes Germany: starfrækir margþætta sendingar- og tæmingarþjónustu (þ.e. hraðsendingar) Þýskalandi.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti 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 325,
2.10.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9957 – Advent International/Otto/Hermes Parcelnet/Hermes Germany
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/63/11

(mál M.9959 – Advent/Aareal/Aareon)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 18. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Advent International Corporation („Advent International“, Bandaríkjunum).

–

Aareal Bank AG („Aareal Bank“, Þýskalandi).

–

Aareon AG („Aareon“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum Aareal Bank.

Advent International og Aareal Bank ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Aareon.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Advent International: framtakssjóður sem athafnar sig í ýmsum atvinnugreinum, m.a. iðnaði, smásölu, fjölmiðlum,
fjarskiptum, upplýsingatækni, netinu, heilbrigðisþjónustu og lyfjum.

–

Aareal Bank: annast fjármögnun, hugbúnað og stafrænar lausnir fyrir fasteignageirann og tengdar atvinnugreinar.

–

Aareon: annast hugbúnaðarlausnir og stoðþjónustu (ráðgjöf, þjálfun og gagnamiðstöðvarþjónustu) fyrir
húsnæðisfélög.

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 319,
28.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9959 – Advent/Aareal/Aareon
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.

Nr. 63/12

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

1.10.2020

2020/EES/63/12

(mál M.9963 – Iliad S.A./Play Communications S.A.)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 21. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Iliad S.A. („Iliad“, Frakklandi), sem endanlega lýtur yfirráðum franska ríkisborgarans hr. Xavier Niel.

–

Play Communications S.A. („Play Communications“, Lúxemborg).

Iliad nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Play Communications.
Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 21. september 2020.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Iliad: annast fastlínu- og farsímaþjónustu, innri tengiþjónustu á föstum stað og sjónvarpsþjónustu í Frakklandi og
farsímaþjónustu á Ítalíu. Önnur fyrirtæki undir yfirráðum hr. Xavier Niel starfa einkum í eftirfarandi greinum:
fjarskiptum, fjölmiðlum, tækni, sprotafyrirtækjum og fasteignum. Hvað fjarskipti varðar er samstæða Xavier Niel
einkum með starfsemi á Írlandi, Möltu og Kýpur.

–

Play Communications: eignarhaldsfélag P4, sem er með höfuðstöðvar í Póllandi og fæst einkum við smásölu á
farsímaþjónustu og fastlínuþjónustu og netaðgangsþjónustu í Póllandi.

3.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hin fyrirhuguðu viðskipti sem hafa verið tilkynnt geti fallið
undir gildissvið samrunareglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun 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 319,
28.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9963 – Iliad S.A./Play Communications S.A.
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
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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2020/EES/63/13

(mál M.9965 – ECP ControlCo/First Sentier Investors/Terra-Gen Power Holdings II)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 21. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

ECP ControlCo, LLC („ECP“, Bandaríkjunum).

–

First Sentier Investors (US) Infrastructure GP LLC („FSI“, Bandaríkjunum), sem lýtur yfirráðum Mitsubishi UFJ
Financial Group Inc („MUFG“, Japan).

–

Terra-Gen Power Holdings II, LLC („TG“, Bandaríkjunum); lýtur sem stendur alfarið yfirráðum ECP.

ECP og FSI ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir TG.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ECP: framtaksfjárfestingar með áherslu á fjárfestingar í fyrirliggjandi og nýbyggðum grunnvirkjum í NorðurAmeríku.

–

FSI: eignastýring fyrir hönd viðskiptavina á borð við stofnanafjárfesta, lífeyrissjóði, heildsöludreifingaraðila og
heildsöluvettvangs, fjármálaráðgjafa og viðskiptavina þeirra.

–

TG: eignarhald, starfræksla og þróun á eignum í endurnýjanlegri orku og hreinni orku.

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 321,
29.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9965 – ECP ControlCo/First Sentier Investors/Terra-Gen Power Holdings II
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/63/14

(mál M.9966 – EQT/Colisée)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 22. september 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

EQT Fund Management S.à r.l. („EQT“, Lúxemborg), sem annast sjóðstýringu fyrir og fyrir hönd fjárfestingarsjóðsins
EQT Infrastructure V.

–

Financière Colisée S.A.S. („Colisée“, Frakklandi); lýtur yfirráðum Indigo International S.à r.l, sem er eignarhaldsfélag
sem lýtur yfirráðum sjóða undir stjórn IK Investment Partners.

EQT nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Colisée.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

EQT: fjárfestingar í grunnvirkjum og grunnvirkjatengdum eignum og starfsemi, einkum í Evrópu og Norður-Ameríku.
EQT samstæða sjóða fjárfestir í breiðu úrvali atvinnuvega og geira.

–

Colisée: starfar við umönnun aldraðra og stýrir elliheimilum og þjónustuíbúðum auk heimaaðhlynningar og þjónustu
eftir bráðameðferð. Colisée starfar í Frakklandi, Belgíu, Spáni, á Ítalíu og í Kína.

Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti 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 322,
30.9.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9966 – EQT/Colisée
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/63/15

(mál M.9820 – Danfoss/Eaton Hydraulics)
Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 2020 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa
komist að þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri
markaðinum. Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna
og er með fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin á grundvelli c-liðar 1. mgr.
6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
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.
Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að berast framkvæmdastjórninni innan 15 daga frá birtingu tilkynningarinnar (Stjtíð. ESB C 317, 25.9.2020, bls. 4). Þær má
senda með símbréfi (faxnr. + +32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9820 – Danfoss/Eaton Hydraulics, og
eftirfarandi 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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2020/EES/63/16

(mál M.9623 – AMG/Shell/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 17. mars 2020 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
32020M9623. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/63/17

(mál M.9876 – TA Associates/Francisco Partners/Edifecs)
Framkvæmdastjórnin ákvað 10. september 2020 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
32020M9876. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/63/18

(mál M.9879 – APG/NPS/JMI/Brisa)
Framkvæmdastjórnin ákvað 18. september 2020 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
32020M9879. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/63/19

(mál M.9900 – ZF China/Wolong/Wolong ZF Automotive Electric Motors JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 2020 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
32020M9900. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/63/20

(mál M.9931 – Stirling Square Capital Partners/TA Associates/DOCU Nordic Group)
Framkvæmdastjórnin ákvað 14. september 2020 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
32020M9931. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/63/21

(mál M.9942 – Partners Group/Bridgepoint/Rovensa)
Framkvæmdastjórnin ákvað 21. september 2020 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
32020M9942. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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Yfirlit um ákvarðanir framkvæmdastjórnarinnar um leyfi til að setja á markað
vegna notkunar og/eða notkunar efna sem talin eru upp í XIV. viðauka við reglugerð
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og
takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar REACH)

2020/EES/63/22

(Birt skv. 9. mgr. 64. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006) (1)
Eftirfarandi ákvarðanir hafa verið birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins:
Efni

Tilvísun
ákvörðunar

Dagsetning
ákvörðunar

Markaðsleyfisnúmer

Nánari upplýsingar

Strontínkrómat
EB nr. 232-142-6,
CAS nr. 7789-06-2

C(2020) 6231

17. september
2020

REACH/20/12/0
REACH/20/12/1
REACH/20/12/2

Stjtíð. ESB C 316,
24.9.2020, bls. 3

Ákvörðunina er að finna á vefsetri framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins: http://ec.europa.eu/
growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm

(1)

Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.

