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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9434 – UTC/Raytheon) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 24. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  United Technologies Corporation („UTC“, Bandaríkjunum). 

–  Raytheon Company („Raytheon“, Bandaríkjunum). 

UTC nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Raytheon. 

Samruninn á sér stað með samningi eða eftir hvaða öðrum leiðum sem er. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  UTC: sala á hátæknivörum og -þjónustu til fyrirtækja á sviði byggingarkerfa og í flugvélaiðnaði. Sem stendur eru 

helstu fjórar viðskiptaeiningarnar UTC-samsteypunnar: Otis Elevator Company, Carrier; Pratt & Whitney, og Collins 

Aerospace Systems (nefnt upp á nýtt eftir sameiningu United Technologies Aerospace Systems og Rockwell Collins). 

–  Raytheon: verktaki á sviði varnarmála. Afhendir stýrð vopn, skynjara, rafeindabúnað og veitir fagþjónustu í þágu 

viðskiptaaðila og hernaðar. 

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 32, 

31.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9434 – UTC/Raytheon 

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“). 

2020/EES/4/01 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9587 – Engie/EDP Renovaveis/EDPR Offshore España) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 23. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Engie S.A. („Engie“, Frakklandi). 

–  EDP Renovaveis S.A. („EDPR“, Spáni), sem er hluti af EDP samstæðunni. 

–  EDPR Offshore España S.L.U. („EDPR Offshore España“, Spáni), sem er hluti af EDP samstæðunni. 

Engie og EDPR ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

EDPR Offshore España. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum og framlagningu eigna. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Engie: iðnfyrirtæki með starfsemi á sviði gass, raforku og orkuþjónustu. 

–  EDPR: dótturfyrirtæki EDP á sviði endurnýjanlegrar orku sem fæst við þróun, byggingu og rekstur á vindorkubúum 

og sólarorkuverum um allan heim. 

–  EDPR Offshore España: dótturfyrirtæki EDPR sem fæst við starfsemi tengda vindorkubúum undan landi um allan 

heim. 

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 31, 

30.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9587 – Engie/EDP Renovaveis/EDPR Offshore España 

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“). 

2020/EES/4/02 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9638 – Hyundai Motor Group/Aptiv/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Aptiv PLC („Aptiv“, Írlandi). 

– Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation og Hyundai Mobis, sem öll tilheyra Hyundai Motor Group 

(„HMG“, Suður-Kóreu). 

Aptiv og HMG ná sameiginlegum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki („JV“, Bandaríkjunum). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Aptiv: tækni- og hreyfanleikafyrirtæki sem starfar um allan heim og þjónustar einkum bílgreinar. Aptiv hannar og 

framleiðir ökutækjaíhluti og öryggistæknilausnir. 

– HMG: alþjóðleg samstæða fyrirtækja með mismunandi starfsemi í eignasafni sínu, m.a. framleiðslu og sölu á öllum 

gerðum vélknúinna ökutækja. Lykildótturfyrirtæki HMG eru bílaframleiðsluhlutarnir HMC og Kia, auk 

bílapartaframleiðandans Mobis. 

Sameiginlegt félag, JV: mun hanna, þróa og setja á markað hugbúnaðartæknilausnir vegna sjálfkeyrandi ökutækja, sem og 

þjónustu, kerfi, ökutækjahögun og annað sem gerir tæknina mögulega að því er varðar 4. og 5. flokk sjálfkeyrandi 

ökutækja samkvæmt skilgreiningum Society of Automotive Engineers („SAE“). 

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 26, 

27.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9638 – Hyundai Motor Group/Aptiv/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/4/03 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9674 – Vodafone Italia/Telecom Italia/INWIT JV) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Vodafone Group plc („Vodafone Group“, Bretlandi). 

– Telecom Italia S.p.A. („Telecom Italia“, Ítalíu). 

Vodafone Group og Telecom Italia ná í sameiningu fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. („INWIT“, Ítalíu). 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Vodafone Group: starfræksla farsíma- og fastlínukerfa og veiting fjarskiptaþjónustu í ýmsum löndum, m.a. Ítalíu. 

– Telecom Italia: starfræksla farsíma- og fastlínukerfa og veiting fjarskiptaþjónustu í ýmsum löndum, m.a. Ítalíu. 

– INWIT: rekstur hins áþreifanlega (e. passive) hluta fjarskiptagrunnvirkja 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 29, 

28.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9674 – Vodafone Italia/Telecom Italia/INWIT 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“). 

2020/EES/4/04 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9680 – La Voix Du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 17. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  La Voix du Nord (Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni Rossel & Cie (Belgíu). 

–  Mediacontact (Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni SIPA (Frakklandi). 

–  Société d’Investissements Medias („SIM“, Frakklandi), sem er hluti af samstæðunni Crédit Mutuel (Frakklandi). 

–  Roof Media (Frakklandi), nú undir yfirráðum Mediacontact og La Voix du Nord í sameiningu.  

SIM nær í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, ásamt 

La Voix du Nord og Mediacontact, yfir Roof Media. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  La Voix du Nord: starfsemi í prentgeiranum og stafrænum miðlum, bæði án endurgjalds og gegn gjaldi, einkum í 

Hauts-de-France og Champagne-Ardenne. 

–  Mediacontact: starfsemi í prentgeiranum og stafrænum miðlum, bæði án endurgjalds og gegn gjaldi, einkum í 

vesturhluta Frakklands.- 

–  SIM: fulltrúi merkisins „EBRA“ (Est Bourgogne Rhône Alpes), sem er fjölmiðlahluti Crédit Mutuel samstæðunnar 

sem fæst við prent- og stafræna miðlun, bæði án endurgjalds og gegn gjaldi. 

–  Roof Media: sérhæfing í streymitækni fyrir hreyfimyndefni. 

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 16, 

17.1.2018. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9680 – La Voix du Nord/SIM/Mediacontact/Roof Media 

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/4/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9704 – Gilde/Proman/Agilitas) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Gilde V Management B.V. („Gilde“, Hollandi), sem er endanlega undir yfirráðum Gilde Management Holding B.V. 

– Proman Expansion („Proman“, Frakklandi). 

Gilde og Proman ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar yfir 

Agilitas samstæðunni („Agilitas Group“, Belgíu) í gegnum eignarhaldsfélag sitt Flemish Holdco I N.V. Agilitas Group er 

nú alfarið undir yfirráðum Gilde. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Gilde: sjóður sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum sem eru með starfsemi í ýmsum greinum í Evrópu, 

einkum í Benelúx-löndunum, Þýskalandi, Sviss og Austurríki. 

– Proman: starfsmannaþjónusta með tímabundna og ótímabundna samninga og samninga með fastan gildistíma. 

Proman starfar í Belgíu, Kanada, Frakklandi (m.a. í umdæmunum handan hafsins, La Reunion og Mayotte), 

Lúxemborg, Mónakó, Portúgal, Spáni, Sviss, Bretlandi og Bandaríkjunum. 

– Agilitas Group: mannauðstengdar lausnir með áherslu á tímabundnar ráðningar í Belgíu og Hollandi. 

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 26, 

27.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9704 – Gilde/Proman/Agilitas 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9708 – Eiffage/Atlas Arteria/Blue Atlas/PGGM/APRR/ADELAC) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 20. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Eiffage („Eiffage“, Frakklandi).  

– Atlas Arteria („Atlas Arteria“, Ástralíu).  

– Blue Atlas („Blue Atlas“, Cayman-eyjum), undir yfirráðum ADIA, ríkisaðila sem er í eigu furstadæmisins Abu 

Dhabi. 

– PGGM („PGGM“, Hollandi).  

– APRR („APRR“, Frakklandi) og Adelac („Adelac“, Frakklandi).  

Eiffage, Atlas Arteria, Blue Atlas og PGGM ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. 

samrunareglugerðarinnar, yfir APRR og Adelac.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Eiffage: fæst við fjármögnun, hönnun, byggingu og viðhald verkefna og grunnvirkja m.a. sérleyfi vegna gjaldskyldra 

vega og vegagerð. 

– Atlas Arteria: eignarhald, þróun og rekstur gjaldskyldra vega. 

– Blue Atlas: eignarhald á fjárfestingum í grunnvirkjum og stýring fjárfestingareignasafns sem teygir sig um allan heim.  

–  PGGM: þjónustuaðili lífeyrissjóða sem sérhæfir sig í stýringu almennra lífeyriskerfa, m.a. eignastýringu.  

– APRR og Adelac: tvö fyrirtæki sem stýra veggjaldavegum og annast tengda þjónustu í Frakklandi.  

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 29, 

28.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9708 – Eiffage/Atlas Arteria/Blue Atlas/PGGM/APRR/Adelac 

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/4/07 

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


Nr. 4/8 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.1.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9709 – ENI/CDP Equity /GreenIT) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 22. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:  

– Eni S.p.A. („ENI“), Ítalíu. 

– CDP Equity S.p.A. („CDP Equity“), Ítalíu. 

ENI og CDP Equity ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, 

yfir nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki, JV. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  ENI: fyrirtæki með starfsemi á sviði olíu- og jarðgass. 

–  CDP Equity: eignarhaldsfélag Cassa Depositi e Prestiti Group, sem fjárfestir í ítölskum fyrirtækjum sem hafa mikla 

þýðingu og með langtímahagsmuni í huga.  

–  JV, GreenIT: ætlað að annast framleiðslu og heildsöluafhendingu á orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum á ítalska 

markaðinum. 

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 31, 

30.1.2018. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9709 – ENI/CDP Equity /GreenIT 

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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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9712 – Mitsubishi/Wallenius Wilhelmsen/JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 21. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Mitsubishi Corporation („MC“, Japan).  

– Wallenius Wilhelmsen Inland Services Holding AS („WWS“, Noregi), sem tilheyrir Wallenius Wilhelmsen ASA 

(Noregi).  

MC og WWS ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir 

sameiginlegu fyrirtæki („JV“), stofnuðu í Thaílandi, sem mun annast vöruferlisstjórnun vegna fullgerðra ökutækja í 

Thaílandi.  

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– MC: þróun og rekstur fyrirtækja í mismunandi atvinnugreinum, m.a. tengdum umhverfinu og grunnvirkjum, 

iðnaðarfjármögnun, orka, málmar, vélbúnaður, íðefni og matvæli.  

– WWS: vöruferlisstjórnunarlausnir fyrir framleiðendur bifreiða, trukka og þungabúnaðar. WWS tilheyrir Wallenius 

Wilhelmsen, sem annast skipaflutninga- og ökutækjavöruferlisstýringu og stýrir dreifingu ökutækja, trukka, búnaðar á 

hjólum og á vörum í smærri einingum til viðskiptavina um allan heim.  

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 29, 

28.1.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9712 – Mitsubishi/Wallenius Wilhelmsen/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. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.8988 – Energizer/Spectrum Brands) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. desember 2018 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

samruna og lýsa hann samrýmanlegan reglum sameiginlega markaðarins. Ákvörðunin er tekin í samræmi 

við í samræmi við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004, sbr. 2. mgr. sömu greinar (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 

32018M8988. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9360 – Daimler/Geely/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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 

32019M9360. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9531 – Assicurazioni Generali/Seguradoras Unidas/AdvanceCare) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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 

32019M9531. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. janúar 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 

32020M9670. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/4/12 

2020/EES/4/13 

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


Nr. 4/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 30.1.2020 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9678 – Keppel Infrastructure/MET Capital/MET) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 9. janúar 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 

32020M9678. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1. 
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Ágrip af ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

frá 8. apríl 2019 

þar sem lýst er yfir að samruni fyrirtækja samræmist innri markaðinum og framkvæmd  

EES-samningsins 

(mál M.8436 – General Electric Company/LM Wind Power Holding (1. mgr. 14. gr.)) 

(Tilkynnt með skjalnúmeri C(2019) 2569)  

(Fullgild er aðeins ensk útgáfa þessarar ákvörðunar) 

Hinn 8. apríl 2019 samþykkti framkvæmdastjórnin ákvörðun í samrunamáli samkvæmt reglugerð ráðsins 

(EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (1), einkum 1. mgr. 14. gr. 

reglugerðarinnar. Ákvörðunina í heild sinni, á upprunalegu, fullgiltu tungumáli málsins, að trúnaðar-

upplýsingum slepptum, er að finna á vefsetri aðalskrifstofu samkeppnismála á eftirfarandi slóð: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2  

I. Aðilarnir  

 1) General Electric Company („GE“, Bandaríkjunun) er fyrirtæki með fjölbreytilega starfsemi sem samanstendur af 

fjölda eininga sem skiptast í deildir, hver um sig. GE Renewable Energy er sú eining sem framleiðir og afhendir 

vindhverfla um allan heim. GE Offshore Wind er sú eining innan GE Renewable Energy sem annast framleiðslu og 

afhendingu á vindhverflum til notkunar á sjó.  

 2) LM Wind Power Holding („LM Wind, Danmörku) fæst við hönnun, prófun á og framleiðslu og afhendingu á 

spöðum fyrir vindhverfla, bæði á Evrópska efnahagssvæðinu („EES“) og um heim allan. 

III.  Samantekt  

  8) Framkvæmdastjórnin hefur heimildir til þess að leggja á sektir vegna ýmissa brota af ásetningi eða gáleysi á skyldum 

á meðan á málsferðinni stendur skv. reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með 

samfylkingum fyrirtækja („samrunareglugerðin“).  

 

 9) Einkum kveður 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar á um að framkvæmdastjórnin geti, með ákvörðun, sektað 

fyrirtæki um fjárhæð sem skal ekki fara yfir 1% af heildarveltu viðkomandi fyrirtækja, „þegar þau, vísvitandi eða af 

gáleysi: a) veita rangar eða villandi upplýsingar í greinargerð, […] tilkynningu […] skv. 4. gr.“  

 

10) Í ákvörðuninni er því lýst yfir að GE hafi brotið gegn 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar og 1. mgr. 4. gr. fram-

kvæmdarreglugerðarinnar með því að leggja fram rangar upplýsingar af gáleysi við tilkynningu um kaup á LM Wind  

11. janúar 2017. Því er með ákvörðuninni lögð sekt á GE í samræmi við 1. mgr. 14. gr. samrunareglugerðarinnar.  

VI. Niðurstaða  

30) Af framangreindum ástæðum er það niðurstaða ákvörðunarinnar að leggja sekt á GE vegna brota á 1. mgr. 14. gr. 

samrunareglugerðarinnar og 1. mgr. 4. gr. framkvæmdarreglugerðarinnar.  

Óstyttur texti birtist í Stjtíð. ESB C 24, 24.01.2020, bls. 12. 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1. 2004, bls. 1. 

 __________  
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Lokaskýrsla skýrslugjafarfulltrúa (1) 

(mál M.8436 – General Electric Company/LM Wind Power Holding (1. mgr. 14. gr.)) 

Inngangur og forsaga 

 1. Skýrslan varðar drög ákvörðunar („drög ákvörðunarinnar“) skv. 1. mgr 14. gr. reglugerðar (EB) nr. 139/2004 (2) 

(„samrunareglugerðin“). Niðurstaðan samkvæmt drögum ákvörðunarinnar er sú að General Electric Company 

(„GE“) hafi af gáleysi veitt rangar upplýsingar í tilkynningu („CO-eyðublaðið“) sem gerð var í samræmi við 4. gr. 

samrunareglugerðarinnar vegna máls M.8283 – General Electric Company/LM Wind Power Holding („upphafs-

áfangi vegna ákvörðunar um að heimila samruna“).  

 

2. Upphafsáfangi vegna ákvörðunar um að heimila samruna varðaði samruna („endurskoðaði samruninn“) þar sem 

GE náði eitt yfirráðum sbr. b-lið 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir LM Wind Power Holding A/S. Endur-

skoðaði samruninn var tilkynntur 11. janúar 2017 með CO-eyðublaði.  

 

3. Hinn 1. febrúar 2017 upplýsti aðalskrifstofa samkeppnismála („samkeppnisskrifstofan“) GE um það á fundi að 

framkvæmdastjórnin myndi skoða möguleikann á því að hefja rannsókn á GE vegna brots, með því að hafa lagt 

fram rangar eða villandi upplýsingar á CO-eyðublaðinu.  

 

4.  GE dró CO-eyðublaðið til baka 2. febrúar 2017 og lagði fram nýtt eyðublað 13. febrúar 2017. Heimilaði fram-

kvæmdastjórnin endurskoðaða samrunann 20. mars 2017.  

Lokaorð  

29. Gagnstætt bráðabirgðaniðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar í andmælum sínum, er það ekki niðurstaðan í 

drögunum að ákvörðuninni, að GE hafi „af ásetningi eða a.m.k. af gáleysi“ veitt rangar eða villandi upplýsingar á 

CO-eyðublaðinu. Öllu heldur er það niðurstaðan í drögunum að ákvörðuninni að GE hafi af gáleysi veitt rangar 

upplýsingar. Auk þess taka drögin að ákvörðuninni ekki tillit til áhrifa þessara röngu upplýsinga á önnur mál en 

upphafsáfangann vegna ákvörðunar um að heimila samruna. Í ljósi þessara kringumstæðna sérstaklega, er sektin 

sem lögð er á í drögunum að ákvörðuninni lægri en sá rammi fyrir sektir sem stjórn framkvæmdarstjóra hefur áður 

samþykkt vegna mögulegs samstarfsferlis 

 

30. Mér hafa ekki borist beiðnir eða kvartanir í tengslum við þessa málsmeðferð. Ég hef skoðað hvort drögin að 

ákvörðuninni fjalli einungis um andmæli sem GE hefur fengið tækifæri til þess að tjá sig um, í samræmi við 

16. gr. ákvörðunar 2011/695/ESB. Er það niðurstaða mín að svo sé. Almennt er það mat mitt að réttindi sem varða 

málmeðferð hafi verið virt við málsmeðferðina sem um ræðir hér. 

Óstyttur texti birtist í Stjtíð. ESB C 24, 24.01.2020, bls. 7-11. 

Brussel 1. apríl 2019. 

Wouter WILS 

  

(1)  Skv. 16. og 17. gr. ákvörðunar forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins 2011/695/ESB frá 13. október 

um hlutverk og starfssvið skýrslufulltrúa í tilteknum samkeppnismálum (Stjtíð. ESB L 275, 20.10.2011, bls. 29) 

(„ákvörðun 2011/695/ESB“). 

(2)  Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 frá 20. janúar 2004 um eftirlit með samfylkingum fyrirtækja (Stjtíð. ESB 

L 24, 29.1.2004, bls. 1). 
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