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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/35/01

(mál M.9564 – LSEG/Refinitiv Business)
1.

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

London Stock Exchange Group plc („LSEG“, Bretlandi),

–

Refinitiv Business („Markfyrirtækið“, Bandaríkjunum).

LSEG nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir markfyrirtækinu.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

LSEG: alþjóðlegt fyrirtæki á sviði innviða á fjármálamarkaði. Helsta starfsemi LSEG er i) á sviði fjármagnsmarkaða
fyrir milligöngu alþjóðlegra hlutabréfa, kauphallarsjóða, fastra tekna og vettvanga fyrir afleiður (LSE, Borsa Italiana,
MTS, Turquoise og CurveGlobal Limited, ii) eftirviðskipta og áhættustýringar fyrir milligöngu stöðustofnunarstöðva
(LCH og CC&G) og vörslu- og uppgjörsfyrirtæki (Monte Titoli), iii) upplýsingaþjónustu fyrir milligöngu seljenda
gagnaafurða (t.d. vísitöluveitandinn FTSE Russell) og iv) tækniþjónustu fyrir milligöngu viðskipta, markaðseftirlits
og eftirviðskiptakerfi fyrir stofnanir og kauphallir.

–

Markfyrirtækið: fyrirtæki á sviði fjármagnsmarkaðsgagna og innviða. Markfyrirtækið stundar viðskipti á sviði i) gagna
og greiningar (þ.e. fyrir milligöngu tölvulausnarinnar Eikon, Elektron, samsteypts rauntímagagnaflæðis, markaðsgagnavettvangsins Thomson Reuters Enterprise Platform, og vísitöluviðskipta, ii) lausna á sviði fjármagnsmarkaða og
vinnuflæðis (fyrir milligöngu Tradeweb, FXall og Matching), og iii) áhættustýringarþjónustu.

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 174,
25.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9564 – LSEG/Refinitiv 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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2020/EES/35/02

(mál M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste)
1.

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

Caisse des Dépôts et Consignations („CDC“, Frakklandi),

–

EDF Pulse Croissance Holding (Frakklandi), sem tilheyrir Électricité de France samstæðunni („EDF“),

–

ENGIE (Frakklandi).

–

La Poste SA (Frakklandi) sem tilheyrir La Poste samstæðunni, sem lýtur yfirráðum CDC.

CDC (þar með talið La Poste), EDF og Engie ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar og 4. mgr. 3. gr. sömu gerðar, yfir Archipels, nýstofnuðu fyrirtæki.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

CDC: opinber stofnun sem sinnir verkefnum í almannaþágu í samræmi við opinbera stefnu ríkisins og staðaryfirvalda.

–

EDF: starfar aðallega í Frakklandi og erlendis á mörkuðum fyrir raforku. Eina starfsemi EDF á sviði stafræns trausts
felst í því að veita, án endurgjalds, EDF-tól sem starfrækir bálkakeðju sem gerir kleift að sannreyna að
fréttatilkynning frá EDF sé ósvikin.

–

ENGIE: er alþjóðleg samstæða á sviði iðnaðar og þjónustu og starfar á sviði gass og raforku og orkutengdrar
þjónustu. Samstæða þessi starfar ekki á sviði stafræns trausts.

–

La Poste: er sögulegt fyrirtæki á sviði póstþjónustu í Frakklandi og skiptist í fimm meginsvið, m.a. Póstbankann sem
stundar banka- og vátryggingastarfsemi og stafræna hlutann sem þróar stafrænar lausnir og þjónustu, einkum fyrir
milligöngu Docaposte sem býður viðskiptamannaauðkenni, rafræna undirskrift og vottun.

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 180,
29.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9619 – CDC/EDF/ENGIE/La Poste
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/35/03

(mál M.9677 – DIC/BASF Colors & Effects)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 15. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

The DIC Corporation („DIC“, Japan).

–

BASF Colors & Effects („BCE“, Þýskalandi), sem lýtur yfirráðum BASF SE,

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

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

DIC: framleiðsla og sala á prentbleki, lífrænum litarefnum og gerviresíni. Að því er varðar litarefni og annars konar
litgjafa fer sú starfsemi DIC einkum fram í dótturfélaginu Sun Chemical Corporation sem er alfarið í eigu DIC.

–

BCE: framleiðsla og sala á litarefnum og öðrum litgjöfum.

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 177,
27.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9677 – DIC/BASF Colors & Effects
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/35/04

(mál M.9756 – Nouryon/CP Kelco)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 14.5.2020 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:
–

Nouryon Chemicals International B.V. („Nouryon“, Hollandi),

–

CP Kelco CMC (Danmörku).

Nouryon nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir CP Kelco CMC í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Nouryon: alþjóðlegt fyrirtæki sem framleiðir og selur sérnotaíðefni og framleiðir fjölbreyttar efnavörur, svo sem salt,
klór og basískar vörur, hálfunnar efnavörur, yfirborðsvirk efni og vinnsluíðefni og afleidd efni úr beðmi. Fyrirtækið
gekk áður undir nafninu Akzo Nobel Specialty Chemicals og lýtur eingöngu yfirráðum sjóða sem dótturfélög Carlylesamstæðunnar stjórna.

–

CP Kelco CMC: karboxýmetýlsellulósaframleiðslueining („CMC“) CP Kelco ApS og Huber.

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 176,
26.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9756 – Nouryon/CP Kelco
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/35/05

(mál M.9759 – Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring business))
1.

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

Nexi S.p.A („Nexi“, Ítalíu), sem lýtur yfirráðum Advent International Corporation og Bain Capital Investors, L.L.C,

–

Intesa Sanpaolo S.p.A’s merchant acquiring business („ISP’s merchant acquiring business“, Ítalíu)

Nexi nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir allri starfsemi ISP‘s merchant
acquiring business.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Nexi: Nexi stundar viðskipti með greiðslukortakerfi á Ítalíu og býður fjölþætta greiðslukortaþjónustu fyrir kaupmenn,
vinnsluþjónustu og sölu á greiðslukortavélum og veitir tengda þjónustu.

–

Greiðslukortaþjónusta IPS fyrir kaupmenn, einkum á Ítalíu.

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 180,
29.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9759 – Nexi/Intesa Sanpaolo (Merchant acquiring 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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2020/EES/35/06

(mál M.9778 – TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 15. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

TUI AG („TUI AG“, Þýskalandi),

–

Royal Caribbean Cruises Ltd („RCCL“, Líberíu),

–

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH („Hapag-Lloyd Cruises“, Þýskalandi).

TUI AG og RCCL ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðinnar
yfir Hapag-Lloyd Cruises, fyrir milligöngu TUI Cruises GmbH („TUI Cruises“, Þýskalandi)
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

TUI AG: endanlegt móðurfélag TUI samstæðunnar, sem er samstæða fyrir samþætta afþreyingarferðaþjónustu sem
starfar fyrir milligöngu hótela í eigu dótturfélaga sinna, skemmtiferðaskipa, flugfélaga, flugvéla, ferðaskrifstofa,
ferðaskipuleggjenda og vefsetra,

–

RCCL: býður ferðir með skemmtiferðaskipum um heim allan,

–

TUI Cruises: sameiginlegt fyrirtæki sem lýtur sameiginlegum yfirráðum TUI AG RCCL sem býður ferðir með
skemmtiferðaskipum, einkum fyrir þýskumælandi viðskiptavini,

–

Hapag-Lloyd Cruises: býður ferðir með skemmtiferðaskipum, einkum fyrir þýskumælandi viðskiptavini.

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 174,
25.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9778 – TUI AG/RCCL/Hapag-Lloyd Cruises
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/35/07

(mál M.9815 – Advent/Cinven/Thyssenkrupp Elevator)
1.

Framkvæmdastjórninni barst 12. maí 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Advent International Corporation („Advent“, Bandaríkjunum),

–

Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited („Cinven“, Bretlandi, ),

–

thyssenkrupp Elevator AG („tkE“, Þýskalandi), lýtur yfirráðum thyssenkrupp AG.

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

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Advent: kaup á eignarhlutum og stýring fjárfestingarsjóða í ýmsum atvinnugreinum, m.a. viðskipta- og fjármálaþjónustu,

–

Cinven: stundar fjárfestingarstýringu og fjárfestingaráðgjöf fyrir fjölda fjárfestingarsjóða,

–

tkE: uppsetning og þjónusta fyrir lyftur, rúllustiga, landgöngubrýr fyrir farþega og stigalyftur, svo og tengd
hliðarstarfsemi.

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 174,
25.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9815 – Advent/Cinven/Thyssenkrupp Elevator
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/35/08

(mál M.9825 – CPPIB/Téthys Invest/Galileo Global Education)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 18. maí 2020 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),

–

Téthys Invest SAS („Téthys“, Frakklandi), dótturfélag eignarhaldsfyrirtækisins Téthys SAS (Frakklandi),

–

Galileo Global Education Group („Galileo“, Frakklandi).

CPPIB og Téthys ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Galileo.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

CPPIB: alþjóðlegt fjárfestingastýringarfyrirtæki sem fjárfestir sjóði sem kanadíski lífeyrissjóðurinn afhendir því,

–

Téthys: stýrir langtímafjárfestingum í framtaksverkefnum um heim allan,

–

Galileo: alþjóðlegt fyrirtæki sem veitir viðbótarþjálfun og menntun að loknu skyldunámi og rekur fjölda stofnana um
heim allan. Starfsemi Galileo á Evrópska efnahagssvæðinu er einkum bundin við Frakkland, Ítalíu, Kýpur, Þýskaland
og Bretland.

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 177,
27.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9825 – CPPIB/Téthys Invest/Galileo Global Education
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/35/09

(mál M.9836 – Bunker Holding/OceanConnect Marine)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Bunker Holding A/S, („Bunker Holding“, Danmörku), hluti af A/S United Shipping & Trading Company sem er
endanlega í eigu dansks einstaklings, Torbens Østergaard-Nielsen,

–

OceanConnect Marine HK Ltd, OceanConnect Marine DMCC, OceanConnect Marine GmbH, og OceanConnect
Marine Services LLC („markfyrirtækin“), og eignir sem tengjast fyrirtækinu OceanConnect Marine í Kóreu,
Singapúr, Grikklandi, Bretlandi, og Bandaríkjunum (einu nafni „OCM“”, Singapúr), sem lúta yfirráðum
Glencore plc. („Glencore“).

Bunker Holding (fyrir milligöngu dótturfélaga) nær að fullu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OCM í heild.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og eignum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Bunker Holding: kaupir, selur og afhendir skipaeldsneyti, gasolíu fyrir skip og smurolíu, ásamt því að veita
áhættustýringu og tengda þjónustu,

–

OCM: viðskipti og miðlun með skipaeldsneyti og rekur eldsneytissöluna AuctionConnect á netinu.

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 176,
26.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9836 – Bunker Holding/OceanConnect Marine
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/35/10

(mál M.9838 – Altor Fund Manager/Eleda/JVAB)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Altor Fund Manager AB („Altor Fund Manager“, Svíþjóð),

–

Eleda Group Holding AB („Eleda“, Svíþjóð),

–

JV Partners AB („JVAB“, Svíþjóð),

Altor Fund Manager nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Eleda og JVAB.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Altor Fund Manager: sjóður með óskráð hlutabréf sem einbeitir sér að fjárfestingum á miðverði markaðarins á
Norðurlöndum, svo og að fjárfestingum í þýskumælandi löndum,

–

Eleda: veitir þjónustu á sviði byggingarverkfræði, verktakastarfsemi og annarrar þjónustu við innviði, einkum í suðurog miðhluta Svíþjóðar,

–

JVAB: einbeitir sér að samningum sem tengjast landi, vegum, vatni og frárennsli og byggingarverkfræði á Stokkhólmssvæðinu.

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 176,
26.5.2020). Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9838 – Altor Fund Manager/Eleda/JVAB
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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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

Nr. 35/11

2020/EES/35/11

(mál M.9809 – Eni Rewind/CDP Equity/CircularIT JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 12. maí 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 ítölsku 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
32020M9809. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

