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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9477 – STEAG/OYAK/SET) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– STEAG GmbH („STEAG“, Þýskalandi). 

– Ordu Yardımlaşma Kurumu („OYAK“, Tyrklandi). 

– STEAG Enerji Ticareti ve Hizmetleri A.Ş. („SET“, Tyrklandi), sem er, sem stendur, undir yfirráðum STEAG Beteil-

ungsgesellschaft mbH („STEAG BG“), sem er endanlega undir yfirráðum STEAG.  

STEAG, fyrir milligöngu STEAG BG, og OYAK, fyrir milligöngu OYAK Birleşik Enerji, ná í sameiningu yfirráðum í 

heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir SET. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– STEAG: alþjóðlegt orkufyrirtæki sem starfar aðallega á sviði framleiðslu og markaðssetningar á raforku og varma og 

veitir tilheyrandi þjónustu. 

– OYAK: tyrkneskur séreignarlífeyrissjóður og dótturfyrirtæki hans sem starfa innan margra ólíkra sviða, aðallega á 

sviði námugraftar, málmvinnslu, sementsvinnslu, steypuvinnslu, pappírsvinnslu, íðefna, fjármálaþjónustu, vélknúinna 

ökutækja, birgðastjórnunar, byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar, orkumála og þjónustu.  

– SET: starfar aðallega á sviði orkuviðskipta og orkutengdrar þjónustu í Tyrklandi. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 4, 8.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9477 – STEAG/OYAK/SET 

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“). 

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

2020/EES/1/01 

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


Nr. 1/2 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.1.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– EssilorLuxottica S.A. (EssilorLuxottica) (Frakklandi og Ítalíu), 

– GrandVision N.V. („GrandVision“, Hollandi), þar sem meirihlutaeigandi hlutafjár er HAL Optical Investments B.V.  

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

GrandVision.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– EssilorLuxottica: i. allir þróunarfasar augnlinsa (leiðréttingarlinsur), frá hönnun til framleiðslu og heildsölu, ii. 

hönnun, framleiðsla og dreifing gleraugna og iii. smásala á sjóntækjavörum. 

– GrandVision: smásala á sjóntækjavörum. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 5, 9.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9569 – EssilorLuxottica/GrandVision 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9574 – Associated British Foods/Wilmar International/ 

AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– AB Mauri China Limited („ABM“, Kína), dótturfélag sem er alfarið en óbeint í eigu Associated British Foods 

(„ABF“, Bretlandi). 

– Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. („YKA“, Kína), dótturfélag sem er óbeint í eigu Wilmar International 

Limited („WILMAR“, Singapúr). 

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

sömu gerðar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu félagi. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– ABF: starfar á fimm meginviðskiptasviðum: i. framleiðsla bökunarvara, ii. sykurframleiðsla, iii. framleiðsla matvöru, 

iv. sala á landbúnaðarafurðum til bænda og iv. smásöluverslun. 

– ABM: framleiðsla á geri og bökunarvörum. 

– Wilmar: ræktun olíupálma, mulningur olíufræja, hreinsun matarolíu, sykurvinnsla og -hreinsun, framleiðsla neyt-

endavara, sérnotafitu, líffituefna, lífdísilolíu og áburðar, auk vinnslu á hveiti og hrísgrjónum. 

– YKA: fjárfestingarstarfsemi, aðallega á eftirfarandi sviðum: mulningur olíufræja, hreinsun matarolíu, sérnotafitu og 

líffituefna, maís-, hveiti- og sojabaunavinnsla, sjálfbær fjölþrepavinnsla á mat- og drykkjarvörum úr hrísgrjónum, 

rannsóknar- og tækniþróun á sviði fræja og olíu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 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 4, 8.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9574 – Associated British Foods/Wilmar International/AB Mauri Yihai Kerry China Investment Holding Company 

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“). 

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

2020/EES/1/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9612 – Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

 Harng Central Department Store Ltd („Central“, Taílandi). 

 SIGNA Prime Selection AG („SIGNA Prime“, Austurríki).  

 Mariahilfer Straße 10-18 Beteiligung S.a.r.l („Mahis JV“, Lúxemborg). 

Central og SIGNA Prime ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 

3. gr. sömu gerðar, yfir Mahis JV. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

 Central: starfar um allan heim á sviði varningssölu, fasteignasölu, smásölu, gestamóttöku og veitingastaða, einkum í 

Suðaustur-Asíu, m.a. í Taílandi, Indónesíu og Víetnam. Í Evrópusambandinu starfar Central innan smásölugeirans á 

Ítalíu, í Þýskalandi og í minna mæli í Danmörku. Fyrirtækið starfrækir einkum deildaskiptar lúxusverslanir í Berlín, 

Hamborg og München (fyrir milligöngu KaDeWe-samstæðunnar). 

 SIGNA Prime: tilheyrir rekstrareiningunni SIGNA Real Estate sem á fasteignir í miðborgum, aðallega í Austurríki og 

Þýskalandi. Rekstrareiningin Signa Retail starfar á sviði smásöluverslunar og starfrækir einkum deildarskiptu 

verslunarkeðjuna GALERIA Karstadt Kaufhof í Þýskalandi. Báðar rekstrareiningarnar SIGNA Real Estate og SIGNA 

Retail eru undir yfirráðum SIGNA Holding GmbH sem sjálft er endanlega undir yfirráðum Familie Benko 

Privatstiftung. 

 Mahis JV: óbeinn eigandi fasteignar á Mariahilfer Straße 10-18 í Vín þar sem núna er húsgagnaverslun. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 4, 8.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9612 – Central Group/SIGNA Prime/Mahis JV 

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“). 

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

2020/EES/1/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9633 – Astorg/Nordic Capital/Novo/ERT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 18. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

2. Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– A7 Invest BidCo Limited („A7 Invest BidCo“), sem er undir yfirráðum Astorg VII SLP, sjóður undir stjórn Astorg 

Asset Management S.à.r.l. („Astorg“, Lúxemborg). 

– Nordic Capital IX Limited („Nordic Capital“, Ermarsundseyjunni Jersey). 

– Novo Holdings A/S („Novo“, Danmörku) og 

– eResearchTechnology („ERT“, Bandaríkjunum), sem er, sem stendur, eingöngu undir yfirráðum Nordic Capital. 

Astorg, (fyrir milligöngu A7 Invest BidCo), Nordic Capital og Novo ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 

1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir ERT (2). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

3. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Astorg: sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum.  

– Nordic Capital: sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og í margs konar atvinnustarfsemi, t.d. heilbrigðisþjónustu, 

tækni- og greiðsluþjónustu, fjármálaþjónustu, iðnaðar- og viðskiptaþjónustu og neytendavörum.  

– Novo: ber ábyrgð á eignastýringu í Novo Nordisk Foundation fyrir milligöngu markvissra fjárfestinga í lífvísindum 

og á tengdum sviðum og fyrir milligöngu minni háttar fjárfestinga, sem eru fjármála- og áhættulegs eðlis, í félögum 

með breitt eignasafn sem tekur einkum til lækna- og vísindastarfsemi. 

– ERT: veitir hugbúnaðarlausnir á sviði klínískra rannsókna.  

4. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 (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 1, 3.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9633 – Astorg/Nordic Capital/Novo/ERT 

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“). 

(2) Núverandi stjórn ERT mun eiga minna en 1% af hlutfénu. 

(3) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 1/6 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.1.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9640 – BCP/CD&R Fund X/BrandSafway) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1) og í kjölfar vísunar í samræmi við 5. mgr. 4. gr. sömu reglugerðar. 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– BCP Acquisitions LLC („BCP“, Bandaríkjunum). 

– CD&R Fund X (Bandaríkjunum). 

– Brand Industrial Holdings, Inc. („BrandSafway“, Bandaríkjunum), sem er undir yfirráðum. 

– CDR Bullseye Holdings L.P. („CDR Bullseye“, Bandaríkjunum). 

BCP og CD&R Fund X ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

BrandSafway. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– BCP: félag með takmarkaða ábyrgð, undir yfirráðum Brookfield Assets Management Inc. sem er alþjóðlegur 

eignastýringaraðili. 

– CD&R Fund X: sjóður sem er undir stjórn framtakssjóðsins Clayton, Dubilier & Rice. 

– BrandSafway: verktaki sem veitir sérhæfða þjónustu fyrir viðskiptavini á sviði iðnaðar, viðskipta og grunnvirkja 

innan þriggja rekstrareininga: verkpalla- og aðgangslausnir, sérhæfð iðnaðarþjónusta ásamt forskölun og afstífingu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 4, 8.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9640 – BCP/CD&R Fund X/BrandSafway 

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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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9.1.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 1/7 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9658 – Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Daiwa Securities Group Inc. („Daiwa“, Japan). 

– Aquila Holding GmbH („Aquila Holding“, Þýskalandi). 

– Aquila Capital Holding GmbH („Aquila Capital“, Þýskalandi), sem er undir yfirráðum AquilaHolding.  

Daiwa og Aquila Holding ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Aquila Capital. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Daiwa: fjármálafyrirtæki sem er skráð í Kauphöllinni í Tókýó og veitir margs konar fjármálaþjónustu.  

– Aquila Holding: eignarhaldsfélag í einkaeigu sem hefur eingöngu það hlutverk að eiga hlutabréf í Aquila Capital. 

Hluthafar Aquila Holding eru með ráðandi fjárfestingarstöðu í mismunandi fyrirtækjum. 

– Aquila Capital: eigna- og fjárfestingarstjóri sem leggur áherslu á sjálfbærar fjárfestingarlausnir til langs tíma. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 2, 6.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9658 – Daiwa Securities Group/Aquila Holding/Aquila Capital Holding 

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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 1/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.1.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9668 – JD Sports Fashion/Iberian Sports Retail Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– JD Sports Fashion Plc („JD“, Englandi og Wales). 

– Iberian Sports Retail Group SL („ISRG“, Spáni), sem er, sem stendur, undir sameiginlegum yfirráðum JD, Sonae, 

SGPS, S.A. og Balaiko Firaja Invest S.L. 

JD nær fullum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir ISRG. 

Samruninn á sér stað með samningi. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– JD: smásala á íþróttafatnaði og -skóm og rekstur líkamsræktarstöðva í Bretlandi. Pentland Group er stærsti hluthafi í 

JD og selur útivistarvörur með þekktum vörumerkjum í heildsölu til smásala útivistarvara. 

– ISRG: sérhæfð smásala á íþróttavörum á Spáni og Portúgal. ISRG var áður þekkt undir heitinu JD Sprinter Holdings 

2010, S.L. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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  

(C5, 9.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9668 – JD Sports Fashion/Iberian Sports Retail 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) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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9.1.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 1/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9683 – Colony Capital/PSP/Etix) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Colony Capital, Inc. („Colony Capital“, Bandaríkjunum). 

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

– Etix Group S.A. („Etix“, Lúxemborg). 

Colony Capital og PSP ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Etix. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Colony Capital: fyrirtæki sem annast fjárfestingastýringu og starfar um allan heim á sviði fasteigna. 

– PSP: kanadískt fyrirtæki sem stýrir fjárfestingum lífeyrissjóð með fjölbreyttu, alþjóðlegu eignasafn. 

– Etix: býður upp á gagnaver í Evrópu, Afríku og Rómönsku Ameríku. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 6, 10.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9683 – Colony Capital/PSP/Etix 

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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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Nr. 1/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 9.1.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9687 – CPPIB/OTPP/IDEAL) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada).  

– Ontario Teachers‘ Pension Plan Board („OTPP“, Kanada). 

– Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina S.A.B. de C.V. („IDEAL“, Mexíkó).  

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

sömu gerðar, yfir IDEAL. 

Samruninn á sér stað með opinberu yfirtökuboði sem tilkynnt var 21. nóvember 2019.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– CPPIB: fyrirtæki um fjárfestingarstýringu sem fjárfestir í skráðum og óskráðum eignum, fasteignum, grunnvirkjum 

og innviðum og gerningum sem bera fasta vexti.  

– OTPP: stærsta lífeyriskerfi einnar starfsstéttar í Kanada sem stýrir fjölbreytilegu alþjóðlegu eignasafni.  

– IDEAL: þróun, kynning á og rekstur verkefna á sviði grunnvirkja og innviða í Mexíkó og Rómönsku Ameríku með 

17 sérleyfi í mismunandi atvinnugreinum í Mexíkó, þ.m.t. vegir þar sem innheimt eru veggjöld, vatn, orka, félagslegir 

innviðir og aðfangastöðvar.  

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 2, 6.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9687 – CPPIB/OTPP/IDEAL 

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“). 

(2) Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5. 
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9.1.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 1/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9688 – Cinven/Astorg/LGC Science Group) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 19. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Cinven Capital Management (VII) Gerenal Partner Limited („Cinven“, Bretlandi). 

– Astorg Asset Management S.à r.l. („Astorg“, Lúxemborg) og  

– LGC Science Group Holdings Limited („LGC“, Bretlandi). 

Cinven og Astorg ná yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir LGC. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Cinven: evrópskur sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og veitir fjölda fjárfestingarsjóða þjónustu í formi 

fjárfestingarstýringar og -ráðgjafar. 

– Astorg: sjálfstæður evrópskur sjóður sem fjárfestir í óskráðum eignum og stýrir eignum sem eru yfir 8 milljarðar evra 

að verðgildi. 

– LGC: móðurfélag fyrirtækjahóps sem býður upp á mælitæki, frammistöðuprófanakerfi, gæðaprófunarstaðla fyrir 

aðfangakeðju, hvarfmiðla og tækjabúnað fyrir genamengjarannsóknir sem og rannsóknar- og mæliþjónustu. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 5, 9.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9688 – Cinven/Astorg/LGC Science 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) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2020/EES/1/11 

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

(mál M.9698 – Platinum Equity Group/Biscuit International) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. desember 2019 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar 

ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Platinum Equity Group (Bandaríkjunum). 

– Biscuit International SAS (Frakklandi). 

Platinum Equity Group nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Biscuit 

International SAS í heild sinni. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Platinum Equity Group: samruni, kaup á og rekstur fyrirtækja sem bjóða upp á vörur, þjónustu og lausnir innan 

mismunandi atvinnugreina, m.a. í upplýsingatækni, fjarskiptum, vöruferlisstjórnun, málmþjónustu, framleiðslu og 

dreifingu. 

– Biscuit International SAS: kex- og kökuframleiðandi, þ.m.t. fyrir neytendur með sérstakar fæðuþarfir, með sértæka 

sérþekkingu á vörum undir eigin merki. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að tilkynnt viðskipti geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. 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 4, 8.1.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9698 – Platinum Equity Group/Biscuit International 

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“). 

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

2020/EES/1/12 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9505 – Daimler AG/Swiss Re Ltd/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. desember 2019 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 

32019M9505. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9553 – Domo Investment Group/Solvay’s EEA EP and P&I Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. nóvember 2019 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 

32019M9553. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/1/13 

2020/EES/1/14 

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.9589 – Fedrigoni/Ritrama Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. desember 2019 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 

32019M9589. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9598 – Allianz/T&R) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. desember 2019 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 

32019M9598. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/1/15 

2020/EES/1/16 

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.9627 – APG/Elecnor/CC&I) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. desember 2019 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 

32019M9627. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9631 – Kennedy-Wilson Holdings/AXA Group/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. desember 2019 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 

32019M9631. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/1/17 

2020/EES/1/18 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9634 – PSP/Aviva/Galleri K) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. desember 2019 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 

32019M9634. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9639 – CDC/EDF/Dalkia Investissement) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. desember 2019 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 

32019M9639. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/1/19 

2020/EES/1/20 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9652 – Marquard & Bahls/Starwood Capital/GCA) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. desember 2019 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 

32019M9652. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9671 – Apollo/Blue Group) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 12. desember 2019 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 

32019M9671. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

  

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