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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/11/01

(mál M.9546 – Gategroup/LSG European Business)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Gategroup Holding AG („Gategroup“, Sviss).

–

Hluti í evrópskri veitingaþjónustu og tengdri starfsemi LSG Lufthansa Services Holding AG („LSG“, Þýskalandi).

Gategroup nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum fyrirtækisins LSG, þ.e.
hlutum í evrópskri veitingaþjónustu og tilteknum viðbótarfyrirtækjum („LSG European Business“).
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Gategroup: veitingaþjónusta, smásala og önnur tengd þjónusta um borð í loftförum flugrekenda í u.þ.b. 60 löndum,
þ.m.t. á EES-svæðinu.

–

LSG European Business: veitingaþjónusta um borð í loftförum og önnur tengd þjónusta, aðallega á EES-svæðinu.

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 60,
24.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9546 – Gategroup/LSG European Business
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
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
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2020/EES/11/02

(mál M.9547 – Johnson & Johnson/Tachosil)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 19. febrúar 2020 tilkynning í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1)
um fyrirhugaðan samruna og í kjölfar vísunar í samræmi við 22. gr. sömu reglugerðar.
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Johnson & Johnson („J&J“, Bandaríkjunum).

–

Topaz Investment AS („Topaz“, Noregi), dótturfélag sem er alfarið í eigu Takeda Pharmaceuticals International AG,
endanlega í eigu Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japan).

J&J nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Topaz í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum.
Þýsk samkeppnisyfirvöld (Bundeskartellamt) hafa vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3. mgr.
22. gr. samrunareglugerðarinnar. Spánn, Frakkland, Austurríki, Finnland og Noregur urðu síðan aðilar að beiðninni um
vísun málsins.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

J&J: alþjóðleg samstæða fyrirtækja þar sem starfseminni er skipt upp í þrjú svið: neytendur, lyf og lækningatæki.

–

Topaz: fyrirtæki sem á meirihluta réttinda, eigna og skuldbindinga sem tengjast TachoSil-blóðstöðvandi plástri (og
fyrri vörum þess).

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 63,
26.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9547 – Johnson & Johnson/Tachosil
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/11/03

(mál M.9646 – Macquarie/Aberdeen/Pentacom/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Pentacom Investments (UK) Holdco Limited („Macquarie“, Bretlandi), sem tilheyrir Macquarie Group.

–

Aberdeen Infrastructure (Holdco) IV B.V. („Aberdeen“, Hollandi (Niðurlandi)), sem tilheyrir Aberdeen Group.

–

Pentacom Investment (Spain) Holdco, S.L. („Pentacom“, Spáni).

Macquarie og Aberdeen ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr.
3. gr. sömu gerðar, yfir Pentacom.
Samruninn á sér stað með öðrum aðferðum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Macquarie: alþjóðlegur fjárfestingarbanki og veitandi fjármálaþjónustu.

–

Aberdeen : alþjóðlegt fjárfestingarfyrirtæki.

–

Pentacom: heildsala á breiðbandsaðgangi á Spáni.

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 60,
24.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9646 – Macquarie/Aberdeen/Pentacom/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)
(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/11/04

(mál M.9689 – Apollo Management/Tech Data Corporation)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 19. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Apollo Management, L.P. („Apollo“, Bandaríkjunum).

–

Tech Data Corporation („Tech Data“, Bandaríkjunum).

Apollo nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Tech Data í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum í yfirtökuboði.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Apollo: fjárfestingarsjóðir.

–

Tech Data: heildsöludreifing á tæknivörum og -lausnum til endurseljenda.

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 64,
27.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9689 – Apollo Management/Tech Data Corporation
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/11/05

(mál M.9690 – Savencia/Compagnie des Fromages et Richesmonts)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 13. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

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

–

Compagnie des Fromages et Richesmonts („CF&R“, Frakklandi), sem er undir sameiginlegum yfirráðum Savencia og
Sodiaal Union (Frakklandi).

Savencia nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CF&R í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Savencia: framleiðir mjólkurafurðir (t.d. smjör, rjóma og afurðir úr mjólk) og ostaafurðir og markaðssetur þær,
aðallega í Frakklandi sem og í öðrum löndum Evrópusambandsins.

–

CF&R: framleiðir og markaðssetur osta, þ.m.t. Camembert, Coulommiers, Brie, Munster og Raclette, aðallega í
Frakklandi og í minna mæli í öðrum löndum Evrópusambandsins.

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.

Hagsmunaaðilar eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að hafa fram að færa um hin
fyrirhuguðu viðskipti.
Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB (C 60,
24.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9690 – Savencia/Compagnie des Fromages et Richesmonts
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/11/06

(mál M.9715 – PCG/PCC/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 17. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

PETRONAS Chemicals Group Berhad („PCG“, Malasíu), sem er undir yfirráðum Petroliam Nasional Berhad
(„PETRONAS“, Malasíu).

–

PCC SE („PCC“, Þýskalandi).

–

PCC Oxyalkylates Malaysia Sdn. Bhd. („PCC Oxyalkylates“, Malasíu), sem er undir yfirráðum PCC.

PCG nær í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar,
yfir PCC Oxyalkylates.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

PCG: starfar aðallega á sviði framleiðslu og sölu á margvíslegum efnum sem unnin eru úr jarðolíu eða jarðgasi.

–

PCC: eignarhalds- og móðurfélag PCC Group og tengdra félaga. PCC Group starfar á sviði íðefna, vöruferilsstjórnunar
og orkumála.

–

PCC Oxyalkylates: mun starfa á sviði framleiðslu og markaðssetningar á tilteknum fullunnum, óblönduðum
oxýalkýlatvörum, aðallega á Kyrrahafssvæði Asíu.

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 60,
24.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9715 – PCG/PCC/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)
(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/11/07

(mál M.9717 – Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 20. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Bergé y Cía S.A („Bergé“, Spáni), sem tilheyrir Bergé Group.

–

Mitsubishi Corporation („MC“, Japan).

–

Bergé Automoción S.L. („Bergé Auto“, Spáni), sem lýtur yfirráðum Bergé.

Bergé og MC ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu
gerðar, yfir Bergé Auto.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Bergé: hluti af Bergé Group. Bergé Group starfar í tengslum við sjávarhafnir, við dreifingu vélknúinna ökutækja,
vöruferilsstjórnun, endurnýjanlega orkugjafa og fjármál.

–

MC: starfar innan ýmissa atvinnugreina, þ.m.t. á sviði fjármögnunar í iðnaði, orkamála, málma, vélbúnaðar, íðefna,
matvæla og umhverfis sem og við dreifingu vélknúinna ökutækja.

–

Bergé Auto: starfar á sviði innflutnings, heildsölu og smásöludreifingar á vélknúnum ökutækjum af ýmsum tegundum
og veitir þar að auki þjónustu að sölu lokinni, fjármögnun og aðra þjónustu í Evrópu og Suður-Ameríku.

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 64,
27.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9717 – Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/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)
(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/11/08

(mál M.9724 – Generali/UIR/Zaragoza)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Generali Shopping Centre Fund S.C.S. SICAV-SIF („GSCF“, Lúxemborg), sem tilheyrir samstæðunni Assicurazioni
Generali S.p.A. („Generali“, Ítalíu).

–

Union Investment Real Estate GmbH („UIR“, Þýskalandi), sem tilheyrir samstæðunni DZ Bank AG („DZ Bank“,
Þýskalandi).

–

Zaragoza Properties SOCIMI, S.A. („Zaragoza“, Spáni).

GSCF og UIR ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Zaragoza í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

GSCF: fjárfestingarsjóður sem var stofnaður 2019, með sérstaka áherslu á fjárfestingu í og stjórnun verslunarmiðstöðva
innan smásölugeirans á meginlandi Evrópu. Sjóðurinn tilheyrir Generali, alþjóðlegri samstæðu félaga sem starfa á sviði
trygginga og innan fjármálageirans.

–

UIR: fjárfestingarfyrirtæki sem starfar á sviði fasteigna, sérhæfir sig í fasteignasjóðum fyrir einkafjárfesta og
stofnanafjárfesta í Evrópu, Norður- og Suður Ameríku, Asíu og Ástralíu. UIR er dótturfélag Union Asset Management
Holding AG (Þýskalandi), sem er fjárfestingarhluti og dótturfélag DZ Bank.

–

Zaragoza: starfsemi við fasteignir, einkum á sviði eignarhalds, stjórnunar og leigu á Puerto Venecia verslunarmiðstöðinni
og kauptúnum í Zaragoza, Aragon á Spáni.

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 63,
26.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9724 – Generali/UIR/Zaragoza
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/11/09

(mál M.9731 – ASE/Asteelflash)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 17. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Advanced Semiconductor Engineering Technology Holding Co., Ltd. („ASE“, Taívan).

–

Asteelflash Group SA („Asteelflash“, Frakklandi).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

ASE: fyrirtæki sem framleiðir hálfleiðara.

–

Asteelflash: frönsk samstæða sem veitir þjónustu um allan heim í tengslum við framleiðslu á rafeindabúnaði.

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 62,
25.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9731 – ASE/Asteelflash
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/11/10

(mál M.9750 – HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/
Lagardère Sports Inc)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar
ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

H.I.G. European Capital Partners II, L.P. (Cayman-eyju), sem tilheyrir samstæðu fjárfestingarsjóða H.I.G. Capital
(„H.I.G. Capital“, Bandaríkjunum).

–

Lagardère Sports and Entertainment SAS („LSE“, Frakklandi) og Lagardère Sports, Inc. („LS“, Bandaríkjunum),
ásamt beinum og óbeinum dótturfélögum þeirra (en að undanskildum nokkrum dótturfélögum) (einu nafni „andlag
viðskiptanna“ eða „Lagardère Sports“), sem tilheyra Lagardère SCA samstæðunni.

H.I.G. Capital nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum LSE og LS.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

H.I.G. Capital: fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum.

–

Lagardère Sports: alþjóðleg umboðsskrifstofa á sviði íþrótta sem veitir sérhæfða þjónustu (dreifing réttinda, gestgjafaþjónusta í tengslum við útsendingar, fjölmiðlunar- og þáttaframleiðsla, atburðastjórnun, þróun vörumerkja,
markaðsetning og kostun) og er eigandi eignasafns íþróttafjölmiðlunar og markaðsréttinda. Lagardère Sports leggur
sérstaka áherslu á fótbolta.

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 62,
25.2.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9750 – HIG Capital/Lagardère Sports and Entertainment SAS/Lagardère Sports Inc
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/11/11

(mál M.9332 – Ericsson/Kathrein Antenna and Filter Assets)
Framkvæmdastjórnin ákvað 20. ágúst 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
32019M9332. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/11/12

(mál M.9433 – MEIF 6 Fibre/KCOM Group)
Framkvæmdastjórnin ákvað 18. október 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
32019M9433. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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2020/EES/11/13

(mál M.9466 – Infineon/Cypress)
Framkvæmdastjórnin ákvað 16. október 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
32019M9466. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/11/14

(mál M.9691 – Mahindra & Mahindra/Ford Motor Company/Ardour)
Framkvæmdastjórnin ákvað 5. febrúar 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
32020M9691. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/11/15

(mál M.9704 – Gilde/Proman/Agilitas)
Framkvæmdastjórnin ákvað 13. febrúar 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
32020M9704. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/11/16

(mál M.9708 – Eiffage/Atlas Arteria/Blue Atlas/PGGM/APRR/ADELAC)
Framkvæmdastjórnin ákvað 13. febrúar 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
32020M9708. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/11/17

(mál M.9712 – Mitsubishi/Wallenius Wilhelmsen/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 14. febrúar 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
32020M9712. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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Nr. 11/15

2020/EES/11/18

Málsnúmer SA.48580 (2017/FC) – Meint aðstoð við WestSpiel
Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Framkvæmdastjórnin tilkynnti þýskum stjórnvöldum, með bréfi dags. 9. desember 2019, þá ákvörðun sína
að hefja rannsókn á hluta ofangreindrar aðstoðar, í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins.
Frestur hagsmunaaðila til að gera athugasemdir er einn mánuður frá því að ágrip þetta og eftirfarandi bréf
birtist (Stjtíð. ESB C 59, 21.2.2020, bls. 14). Viðtakandi:
European Commission,
Directorate-General Competition
State Aid Greffe
1049 Bruxelles/Brussel
Bréfasími +32 22961242
Netfang: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Athugasemdunum verður komið á framfæri við þýsk stjórnvöld. Þeim, sem leggja fram athugasemdir, er
heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar.

