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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9439 – Warner Bros/Universal/Home Entertainment JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Warner Bros. Home Entertainment Inc. („Warner Bros“, Bandaríkjunum), sem endanlega lýtur yfirráðum AT&T Inc. 

(„AT&T“, Bandaríkjunum). 

– Universal City Studios Productions LLLP („Universal“, Bandaríkjunum), sem endanlega lýtur yfirráðum Comcast 

Corporation („Comcast“, Bandaríkjunum). 

Warner Bros og Universal ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir nýstofnuðu fyrirtæki. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Warner Bros: framleiðsla, dreifing og leyfisréttindi vegna sjónvarpsefnis og kvikmynda, dreifing á heimaafþreyingu í 

raunlægu og stafrænu formi, framleiðsla og dreifing á tölvuleikjum og neytendavörum og leyfisréttindi vegna 

vörumerkja. 

– AT&T: fjarskiptaþjónusta og stafræn afþreying um allan heim. 

– Universal: framleiðsla, dreifing og leyfisréttindi vegna sjónvarpsefnis og kvikmynda, heildsöluafhending á 

sjónvarpsstöðvum og þjónustu samkvæmt pöntun, almenn afþreying og fréttaefni og leyfisréttindi vegna hugverka 

fyrir framleiðendur og dreifingaraðila á neytendavörum. 

– Comcast: fjölmiðla-, tækni- og afþreyingarþjónusta. 

– Sameiginlegt fyrirtæki: framleiðsla og dreifing á raunlægu afþreyingarefni fyrir heimili í Bandaríkjunum og Kanada. 

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.   

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 98, 

25.3.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9439 – Warner Bros/Universal/Home Entertainment 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/19/01 

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

(mál M.9737 – Ageas Portugal/JMRS/SPSI) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Ageas Portugal Holding, SGPS, S.A. („Ageas Portugal“, Portúgal), sem lýtur yfirráðum Ageas SA/NV („Ageas 

Group“, Belgíu).  

– José de Mello Residências e Serviços, SGPS, S.A. („JMRS“, Portúgal), sem er í eigu José de Mello Capital S.A. („JM 

Capital“, Portúgal).  

–  Sociedade Portuguesa de Serviços e Apoio e Assistência a Idosos, S.A. („SPSI“, Portúgal). 

Ageas Portugal ásamt JMRS ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir SPSI. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Ageas Portugal: tryggingafyrirtæki með starfsemi í Portúgal, sem er í eigu Ageas Group, sem annast líf- og skaða-

tryggingaþjónustu við einkaviðskiptavini, fyrirtæki og stofnanir, og er með starfsemi í nokkrum ESB-löndum og 

Asíu.  

– JMRS: þróun á íbúðarlausnum og bæklunar-, öldrunar- og taugaendurhæfingu, sem og sérsniðin heimaðhlynning á 

vegum spítala; hluti af JM Group sem fæst við einkaheilsugæslu, vegagrunnvirki og íðefni og er með starfsemi á 

Spáni og í Bandaríkjunum. 

– SPSI: starfræksla tveggja sólarhringsvistunarheimila fyrir aldraða, auk fasteignastarfsemi í Lissabon og á svæðinu í 

kringum borgina. 

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.  

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 94, 

23.3.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9737 – Ageas Portugal/JMRS/SPSI 

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/19/02 

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

(mál M.9746 – Fyffes Limited/van Wylick GmbH) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 13. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Fyffes Limited („Fyffes“, Írlandi), dótturfyrirtæki, alfarið í eigu Sumitomo Corporation („Sumitomo“, Japan). 

– Frutchimport van Wylick GmbH („van Wylick“, Þýskalandi). 

Fyffes nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir van Wylick. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Fyffes: innkaup, flutningur, innflutningur og heildsala á banönum. Fyffes flytur einnig inn aðra ávexti á EES-

svæðinu, m.a. ananas, og veitir þriðju aðilum að takmörkuðu leyti bananaþroskunar- og flutningsþjónustu. 

– Sumitomo: fjárfestingar í ýmsum geirum á borð við viðskipti með málmvörur, flutninga- og byggingarstarfsemi, 

íðefni og rafeindavörur, fjölmiðla, steinefnaauðlindir og orku. 

– van Wylick: bananaþroskunarþjónusta og dreifing á ferskum ávöxtum. 

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. 

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 98, 

25.3.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9746 – Fyffes Limited/van Wylick GmbH 

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/19/03 

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

(mál M.9769 – VW Group/Munich RE Group/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  MHP Management- und IT-Beratung GmbH („MHP“, Þýskalandi), sem er undir yfirráðum Dr. Ing. h.c. F. Porsche 

Aktiengesellschaft („Porsche“, Þýskalandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Volkswagen Group („VW“, Þýskalandi).  

–  Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft í München („Munich RE“, Þýskalandi). 

Porsche, í gegnum dótturfyrirtæki sitt MHP, og Munich RE, ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. 

og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“, Þýskalandi). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:  

– MHP: stjórnunar- og upplýsingatæknifyrirtæki. Porsche og VW eru með starfsemi um allan heim við þróun, framleiðslu, 

markaðssetningu og sölu, m.a. á farþegabifreiðum, léttum atvinnuökutækjum, trukkum, rútum, mótorhjólum, auk 

fjármála- og tryggingaþjónustu aukalega, sem og lausna í samgönguþjónustu. 

– Munich RE: alþjóðlegt vátryggingafélag. 

–  JV: mun annast upplýsingatækniráðgjafarþjónustu, m.a. hugmyndavinnu, áhættustýringu og hugbúnaðarþróun í 

tengslum við skipulagningu, stofnsetningu og rekstur á stafrænum og sveigjanlegum framleiðslulausnum. 

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.   

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 99, 

26.3.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9769 – VW Group/Munich RE Group/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/19/04 

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

(mál M.9791 – Signa Retail/Central Group/Globus) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1. Framkvæmdastjórninni barst 16. mars 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 (1). 

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– SIGNA Retail Selection AG and SIGNA Prime Selection AG („Signa Group“, Sviss, Austurríki), sem er hluti af 

samstæðunni SIGNA Holding GmbH, sem endanlega lýtur yfirráðum Familie Benko Privatstiftung. 

– Harng Central Department Store Ltd. („Central Group“, Thaílandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Chirathivat-

fjölskyldunnar. 

– Magazine zum Globus AG („Globus“, Sviss). 

Signa Group og Central ná sameiginlegum yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

Globus. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Signa Group: smásala, m.a. í deildaskiptum verslunum í Þýskalandi („Galeria Karstadt Kaufhof“) og Belgíu, og 

húsgagnaverslanir í Austurríki, auk fasteigna, einkum í Austurríki og Þýskalandi. 

– Central Group: varningssala, fasteignir, smásala, veitingastaða- og gistiþjónusta, einkum í Suðaustur-Asíu, starfsemi í 

smásölu á Ítalíu, í Danmörku og Þýskalandi í gegnum deildaskiptar hágæðaverslanir KaDeWe Group. 

– Globus: rekstur deildaskiptra verslana og annarra (tísku) verslana víða í Sviss. 

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.  

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 100, 

27.3.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9791 – Signa Retail/Central Group/Globus 

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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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9703 – SCP/real) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. 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 

32020M9703. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9717 – Bergé/Mitsubishi Corporation/Bergé Auto/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 13. 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 

32020M9717. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9739 – AXA/Groupe Crédit Agricole/ELL Luxembourg 2) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. 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 

32020M9739. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 
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