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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9660 – Google/Fitbit) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Google LLC („Google“) (Bandaríkjunum). 

–  Fitbit, Inc. („Fitbit“) (Bandaríkjunum).  

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

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Google: fjölþjóðlegt tæknifyrirtæki sem fæst við breitt svið af vörutegundum, m.a. netauglýsingatækni, netleit, 

tölvuskýjalausnir, hugbúnað og vélbúnað. Google fæst m.a., auk annarrar þjónustu, við leyfisháð stýrikerfi fyrir 

snjallúr og heilsu- og líkamsræktarsmáforrit. 

–  Fitbit: þróun, framleiðsla og dreifing á búnaði sem hægt er að bera á sér, og hugbúnaði og þjónustu á sviði heilsu- og 

vellíðunar. Framboð fyrirtækisins á búnaði sem hægt er að bera á sér felst m.a. í búnaði sem fylgist með líkamshreysti 

og snjallúrum. Framboð Fitbit á hugbúnaði og þjónustu felst m.a. í mælaborði á netinu og farsímasmáforriti sem 

þróað er til notkunar í búnaði fyrirtækisins sem hægt er að bera á sér. 

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 210, 

24.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9660 – Google/Fitbit 

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/41/01 

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

(mál M.9828 – Blackstone/NIBC Holding) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 15. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Blackstone Group Inc. („Blackstone“, Bandaríkjunum). 

–  NIBC Holding N.V. („NIBC“, Hollandi). 

Blackstone nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir NIBC. Samruninn á 

sér stað með yfirtökuboði og kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

– Blackstone: eignastýring um allan heim á sérhæfðum eignum. 

–  NIBC: meðalstór banki sem býður upp á valdar vörur í fyrirtækjabankaþjónustu og viðskiptabankastarfsemi og 

þjónustu, einkum í norðvesturhluta Evrópu (m.a. Niðurlöndum og Þýskalandi). 

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 208, 

22.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9828 – Blackstone/NIBC Holding 

Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi 

samskiptaleiðir: 

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

Bréfsími: +32 229-64301 

Póstáritun: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

Merger Registry 

1049 Bruxelles/Brussel 

  

(1) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“). 

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

2020/EES/41/02 

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

(mál M.9830 – Avacon Natur/NEW AG/Stadtenfalter JV) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 18. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  NEW Smart City GmbH („NEW Smart City“, Þýskalandi), sem er hluti af samstæðunni NEW AG („NEW“, 

Þýskalandi).  

–  Avacon Natur GmbH („Avacon Natur“, Þýskalandi), sem endanlega lýtur yfirráðum E.ON SE („E.ON“).  

–  Stadtentfalter GmbH („Stadtentfalter“, Þýskalandi). 

NEW Smart City og Avacon Natur ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Stadtentfalter. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Avacon Natur: rekstur á nokkrum varmaorkuverum og sala á raforku, gasi og fjarhitun og kælingu. 

–  NEW Smart City: fæst við snjalllausnir fyrir borgir og rafrænar samgönguleiðir. 

–  Stadtentfalter: mun fást við byggingu og starfrækslu fjarhitunar- og kælikerfa, m.a. byggingu á kælingar- og 

hitaframleiðsluverum og afhendingu, framleiðslu á raforku til sölu í viðkomandi kerfum og ráðgjöf sem tengist 

fjarhitun/kælingu, sem og högunar- og stýringarþjónustu. 

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 212, 

26.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9830 – Avacon Natur/NEW AG/Stadtentfalter 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/41/03 

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

(mál M.9856 – M&G Investment Management /Baring Asset Management/ 

Tunstall Group Holdings) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 3. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  M&G Investment Management Limited („M&G Investment Management“, Bretlandi); lýtur yfirráðum M&G plc., 

(„M&G Group“, Bretlandi). 

–  Sjóðir undir stjórn Baring Asset Management Limited („Baring Asset Management“, Bretlandi), sem lýtur yfirráðum 

Barings Europe Limited (Bretlandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Massachusetts Mutual Life Insurance Company 

(„MassMutual Group“, Bandaríkjunum). 

–  Tunstall Group Holdings Limited („Tunstall“, Bretlandi), sem lýtur yfirráðum Charterhouse Capital Partners VIII 

LLP (Charterhouse Capital, Bretlandi). 

M&G Investment Managment og Baring Asset Management ná í sameiningu yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 

3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Tunstall. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  M&G Investment Management: annast fjárfestingastýringarþjónustu, m.a. hlutabréfareikninga, sparireikninga 

einstaklinga og fjárfestingarsjóði. M&G Group er sparnaðar- og fjárfestingafyrirtæki sem býður lausnir fyrir 

viðskiptavini á borð við smásala og stofnanir og annast umsjón ævisparnaðar- og eftirlaunaáætlana. 

–  Baring Asset management: stýring hlutafjár, fasteignaskulda og hlutabréfa í fasteignum, einkaskulda og eignasafna 

með fasta ávöxtun. MassMutual Group er tryggingafélag á sviði gagnkvæmra líftrygginga sem býður úrval af 

fjármálaafurðum á borð við líftryggingar og langtímaumönnunartryggingar.  

–  Tunstall: annast hugbúnaðarlausnir og tækni fyrir fjarumönnunar- og fjarheilsumarkaði. Charterhouse Capital er 

sjóður sem annast einkafjármagnsfjárfestingarráðgjöf. 

3. Frumathugun framkvæmdastjórnarinnar hefur leitt í ljós að hinn tilkynnti samruni geti fallið undir gildissvið samruna-

reglugerðarinnar. Fyrirvari er þó um endanlega ákvörðun hvað þetta atriði varðar.  

Hafa ber í huga að mál þetta kann að verða tekið fyrir samkvæmt málsmeðferðinni sem kveðið er á um í tilkynningu 

framkvæmdastjórnarinnar um einfaldaða málsmeðferð við meðhöndlun tiltekinna mála sem varða samruna, samkvæmt 

reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2). 

4. Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem þeir kunna að 

hafa fram að færa um hina fyrirhuguðu starfsemi. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 211, 

25.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9856 – M&G Investment Management /Baring Asset Management/Tunstall Group Holdings 

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/41/04 

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

(mál M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ 

ACPS Automotive) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 12. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  EQT Mid Market Credit and EQT Mid Market Credit II („EQT Acquirer Funds“); undir yfirráðum EQT Fund 

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

– TowerBrook Capital Partners, L.P. („TowerBrook“, Bandaríkjunum). 

–  Hitched Holdings 1 B.V. („ACPS“, Niðurlöndum). 

EFMS og Towerbrook ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglu-

gerðarinnar, yfir ACPS. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  EQT Acquirer Funds: annast sveigjanlegar langtímalausnir við öflun lánsfjár til fjármögnunar fyrir meðalstór evrópsk 

fyrirtæki sem starfa í fjölbreyttum atvinnugreinum. Eitt fyrirtækja í verðbréfaeignasafni EQT er kfzteile24, sem 

annast smásölu á netinu á bílavarahlutum og aukabúnaði í gegnum vettvang fyrir sjálfstæðan eftirmarkað, og er 

einkum með starfsemi í Þýskalandi. 

–  TowerBrook: fyrirtæki sem annast fjárfestingastýringu. Fyrirtækið er með starfsemi í Evrópu og Bandaríkjunum og 

leggur áherslu á fjárfestingar í stórum fyrirtækjum og fyrirtækjum með meðalveltu í Evrópu og Norður-Ameríku. 

–  ACPS: framleiðsla og afhending um allan heim á ökutækjabúnaði og aukahlutum. Fyrirtækið sérhæfir sig einkum í 

framleiðslu og sölu á dráttarstöngum og eftirvagnskrókum, auk farmhleðsluskerfa. 

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 208, 

22.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9869 – EQT Fund Management/TowerBrook Capital Partners/ACPS Automotive 

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/41/05 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9328 – Platinum Equity Group/Multi-Color Corporation) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júní 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 

32019M9328. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9331 – Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 18. desember 2019 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við 2. 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 

32019M9331. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/41/06 

2020/EES/41/07 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9587 – ENGIE/EDP Renováveis/EDPR Offshore España) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 25. 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 

32020M9587. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9666 – Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 4. júní 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 þýsku 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 

32020M9666. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/41/08 

2020/EES/41/09 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9784 – Triton/Renk) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. 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 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 

32020M9784. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9825 – CPPIB/Téthys Invest/Galileo Global Education) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 15. júní 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 

32020M9825. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/41/10 

2020/EES/41/11 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9838 – Altor Fund Manager/Eleda/JVAB) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 11. júní 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 

32020M9838. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9844 – Société Générale/Mitsubishi/JV) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 8. júní 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 

32020M9844. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

  

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

2020/EES/41/12 

2020/EES/41/13 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/
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Ríkisaðstoð – Belgía 

Mál SA.54817 (2020/C) (áður 2019/N) – Aðstoðarkerfi sem felst í  

skattahagræðingu fyrir framleiðslu tölvuleikja 

Auglýst eftir athugasemdum í samræmi við 2. mgr. 108. gr. sáttmálans  

um starfshætti Evrópusambandsins 

Framkvæmdastjórnin tilkynnti Konungsríkinu Belgíu, með bréfi dags. 30. apríl 2020, þá ákvörðun sína að 

hefja rannsókn á framangreindri ráðstöfun, 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 í Stjtíð. ESB (C 206, 19.6.2020, bls. 11) og skulu þær berast: 

European Commission 

Directorate-General for Competition 

State Aid Greffe 

1049 Bruxelles/Brussel 

Bréfsími + 32 22961242 

Netfang: Stateaidgreffe@ec.europa.eu 

Athugasemdunum verður komið á framfæri við Konungsríkið Belgíu. Þeim sem leggja fram athugasemdir 

er heimilt að óska nafnleyndar og skulu slíkar óskir vera skriflegar og rökstuddar. 

2020/EES/41/14 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.206.01.0011.01.ENG
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Comiso – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Comiso – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Comiso – Mílanó Malpensa (báðar leiðir) 

Comiso – Bergamo Orio al Serio (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 12). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

2020/EES/41/15 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0012.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Ancona (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar 

 (Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 15). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

2020/EES/41/16 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0015.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Brindisi (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 16). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

  http://www.enac.gov.it 

 

2020/EES/41/17 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0016.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Napólí (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 17). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur:  http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

2020/EES/41/18 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0017.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Parma (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 18). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 
 

2020/EES/41/19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0018.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Perugia (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 19). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

  http://www.enac.gov.it 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0019.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Trieste (báðar leiðir) 

Samningstími Frá 1. nóvember 2020 til 31. október 2023 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá birtingu þessarar auglýsingar  

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 20). 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða opinbera útboðið og almannaþjónustukvöðina 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Netfang:  osp@enac.gov.it 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

  http://www.enac.gov.it 

 

2020/EES/41/21 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0020.01.ENG
mailto:osp@enac.gov.it
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 5. mgr. 17. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Auglýsing um útboð á áætlunarflugi í samræmi við almannaþjónustukvaðir 

Aðildarríki Spánn 

Flugleiðir Melilla – Almería/Granada/Sevilla 

Samningstími Frá 1. janúar 2021 til 31. desember 2021 

Frestur til að skila tilboðum Tveir mánuðir frá því að útboðsauglýsing þessi birtist 

(Stjtíð. ESB C 204, 18.6.2020, bls. 21) 

Unnt er að nálgast texta útboðsauglýsingarinnar, ásamt 

hvers kyns viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum 

sem varða útboðið og almannaþjónustukvöðina 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

Dirección General de Aviación Civil 

Subdirección General de Transporte Aéreo 

Paseo de la Castellana 67 

28071 Madrid 

Madrid 

ESPAÑA 

Netfang: osp.dgac@mitma.es 

 

2020/EES/41/22 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.204.01.0021.01.ENG
mailto:osp.dgac@mitma.es
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Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um sameiginlegar  

reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Comiso – Róm Fiumicino (báðar leiðir) 

Comiso – Mílanó Linate (báðar leiðir) 

Comiso – Mílanó Malpensa (báðar leiðir) 

Comiso – Bergamo Orio al Serio (báðar leiðir) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. ágúst 2020 

Nýr gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. nóvember 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 69, 3.3.2020, bls. 10 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs and 

Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci, 36 

00157 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0641583690 

 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

 

Vefsetur: http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

 

Netfang: dg.ta@pec.mit.gov 

osp@enac.gov.it 

 

2020/EES/41/23 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:069:TOC
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov
mailto:osp@enac.gov.it


Nr. 41/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 25.6.2020 

 

 

Kynningatilkynning framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. mgr. 16. gr.  

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1008/2008 um  

sameiginlegar reglur um rekstur flugþjónustu í Bandalaginu 

Breytingar á almannaþjónustukvöðum í tengslum við áætlunarflug 

Aðildarríki Ítalía 

Flugleiðir Trapani – Trieste (báðar leiðir) 

Trapani – Brindisi (báðar leiðir) 

Trapani – Parma (báðar leiðir) 

Trapani – Ancona (báðar leiðir) 

Trapani – Perugia (báðar leiðir) 

Trapani – Napólí (báðar leiðir) 

Upphaflegur gildistökudagur almannaþjónustukvaða 15. júlí 2020 

Nýr gildistökudagur almannaþjónustukvaða 1. nóvember 2020 

Unnt er að nálgast textann, ásamt hvers kyns 

viðkomandi upplýsingum og/eða skjölum sem varða 

almannaþjónustukvöðina 

Tilvísunarskjal  

Stjtíð. ESB C 29, 28.1.2020, bls. 10 

Nánari upplýsingar veitir: 

Ministry of Infrastructure and Transport 

Department of Transport, Navigation, General Affairs and 

Human Resources 

Directorate-General for Airports and Air Transport 

Via Giuseppe Caraci, 36 

00157 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0641583690 

 

National Civil Aviation Authority (ENAC) 

Air transport development and licensing department 

Viale Castro Pretorio, 118 

00185 Roma 

ITALIA 

Bréfsími +39 0644596515 

Vefsetur:  http://www.mit.gov.it 

http://www.enac.gov.it 

Netfang:  dg.ta@pec.mit.gov 

osp@enac.gov.it 

 

2020/EES/41/24 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=OJ:C:2020:029:TOC
http://www.mit.gov.it/
http://www.enac.gov.it/
mailto:dg.ta@pec.mit.gov
mailto:osp@enac.gov.it
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