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EFTA-STOFNANIR 
EFTIRLITSSTOFNUN EFTA 

Ráðstöfun ekki ríkisaðstoð í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins 

Eftirlitsstofnun EFTA hefur komist að þeirri niðurstöðu að eftirfarandi ráðstöfun feli ekki í sér ríkisaðstoð 

í skilningi 1. mgr. 61. gr. EES-samningsins: 

Dagsetning ákvörðunar 1.4.2020 

Málsnúmer 81099 

Ákvörðun nr. 024/20/COL 

EFTA-ríki Ísland 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Kvörtun sem varðar vatnsréttindi í Svartá 

Aðstoðarform Engin aðstoð 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð Fjármála- og efnahagsráðuneytið 

Arnarhvoli 

101 Reykjavík 

Ísland 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EES/43/01 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 26. mars 2020 

Málsnúmer 84979 

Ákvörðun nr. 028/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Landsvæði Allt yfirráðasvæði Noregs 

Fyrirsögn (og/eða heiti styrkþega) Covid-19-ábyrgðarkerfi fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki 

Lagastoð Lög um ríkisábyrgð á lánum til lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja (Lov om statlig garantiordning for lån til små 

og mellomstore bedrifter), samþykkt í Stórþinginu  

23. mars 2020 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Tryggja aðgang lítilla og meðalstórra fyrirtækja, sem 

skyndilega glíma við lausafjárskort vegna COVID-19 

faraldursins, að lausafé  

Aðstoðarform Opinber ábyrgð 

Fjárveiting 50 milljarðar NOK  

Gildistími 26. mars 2020 – 1. júní 2020 

Atvinnugreinar Allar atvinnugreinar 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee 

Agency  

Pb 1763 Vika, N-0122 Oslo, Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EES/43/02 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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Ríkisaðstoð – Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum 

Eftirlitsstofnun EFTA hreyfir ekki andmælum við eftirfarandi ríkisaðstoðarráðstöfun: 

Dagsetning ákvörðunar 30. mars 2020 

Málsnúmer 84976 

Ákvörðun nr. 029/20/COL 

EFTA-ríki Noregur 

Lagastoð Lagastoð kerfisins er ákvörðun Stórþingsins sem 

heimilar opinbera ábyrgð, í samræmi við skilyrðin  

sem viðkomandi ráðuneyti lagði til 

Tegund aðstoðar Aðstoðarkerfi 

Markmið Tilgangur ábyrgðarkerfisins er að bæta úr 

lausafjárskorti sem aðilar í flugrekstri standa frammi 

fyrir og tryggja að truflanir af völdum COVID-19 

faraldursins grafi ekki undan rekstri flugrekenda 

Aðstoðarform Opinber ábyrgð 

Fjárveiting Áætluð 6 milljarðar NOK 

Gildistími 31. mars – 30. júní 

Atvinnugreinar Aðilar í flugrekstri 

Heiti og póstáritun stjórnvaldsins sem veitir aðstoð GIEK, The Norwegian Export Credit Guarantee 

Agency  

Pb 1763 Vika, N-0122 Oslo, Norway 

Fullgildan texta ákvörðunarinnar, að trúnaðarupplýsingum slepptum, er að finna á vef Eftirlitsstofnunar 

EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/. 

2020/EES/43/03 

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/
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EFTA-DÓMSTÓLLINN 

Beiðni Hæstaréttar Noregs frá 3. mars 2020 um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins  

í máli Abdulkerim Kerim gegn norska ríkinu 

(Mál E-1/20) 

EFTA-dómstólnum hefur borist bréf frá Hæstarétti Noregs dags. 3. mars 2020, sem var skráð í málaskrá 

dómstólsins 3. mars 2020, með beiðni um ráðgefandi álit í máli Abdulkerim Kerim gegn norska ríkinu, að 

því er varðar eftirtaldar spurningar: 

Hvaða viðmið ber að leggja til grundvallar við mat á því hvort um sé að ræða málamyndahjúskap 

sem fellur undir regluna sem varðar misnotkun réttar í 35. gr. tilskipunar 2004/38/EB? Gagnlegt 

væri að fá álit EFTA-dómstólsins á eftirfarandi sérstaklega: 

a)  Hefur það hvort huglægur ásetningur EES-borgara hafi staðið til að ganga í hjónaband 

einhverja þýðingu við mat á því hvort um sé að ræða málamyndahjúskap?  

b)  Ef ásetningur ríkisborgara þriðja lands er lykilatriði við mat á því hvort um sé að ræða 

málamyndahjúskap í skilningi tilskipunarinnar, er þá fyrir hendi krafa um að ósk 

ríkisborgara þriðja lands um búseturétt hafi verið eina ástæðan að baki því að ganga í 

hjónaband, eða er nægilegt að hún hafi verið aðalástæðan fyrir hjónabandinu? 

2020/EES/43/04 
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ESB-STOFNANIR 
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN 

Afturköllun tilkynningar um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

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

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 139/2004 

Framkvæmdastjórninni barst 15. maí 2020 tilkynning (1) um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. 

reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (2) („samrunareglugerðarinnar“). 

Hinn 23. júní 2020 skýrðu tilkynnendur framkvæmdastjórninni frá því að þeir afturkölluðu tilkynninguna. 

  

(1) Stjtíð. ESB C 177, 27.05.2020, bls. 5. 

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

2020/EES/43/05 
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Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9736 – Lone Star/BASF Construction Chemicals (EB) Business) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Lone Star Funds („Lone Star“, Bandaríkjunum). 

–  Starfsemi BASF með byggingarefni („BASF’s EB business“, Þýskalandi). 

Lone Star nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir BASF’s EB business. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.  

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Lone Star: framtakssjóður sem fjárfestir um heim allan í fasteignum, hlutafé, lánsfjármögnun og öðrum fjármuna-

eignum. 

–  BASF’s EB business: starfsemi BASF með byggingarefni, sem felst í tveimur markvissum viðskiptaeiningum: i) 

„íblöndunarefnakerfi“ sem annast lausnir fyrir viðskiptavini á sviði steinsteypuframleiðslu, sements- og neðanjarðar-

byggingarstarfsemi, og ii) „byggingarkerfi“ sem annast lausnir til þess að verja og gera við byggingar og burðarvirki. 

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 217, 

1.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9736 – Lone Star/BASF Construction Chemicals (EB) 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“). 

2020/EES/43/06 

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

(mál M.9744 – Mastercard/Nets) 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 26. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Mastercard Incorporated (Bandaríkjunum) („Mastercard“). 

–  Nets A/S (Danmörku) („Nets“).  

Mastercard nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hluta af fyrirtækjaþjónustu Nets 

(„Target“ (andlagið)). 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

Dönsk samkeppnisyfirvöld hafa vísað samrunanum til framkvæmdastjórnarinnar í samræmi við 3. mgr. 22. gr. 

samrunareglugerðarinnar. Samkeppnisyfirvöld í Austurríki, Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og Bretlandi urðu síðan aðilar að 

beiðninni um vísun málsins. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Mastercard: tæknifyrirtæki sem starfar á sviði greiðslumiðlunar um allan heim. Fyrirtækið er eigandi og annast 

starfrækslu fjögurra aðila greiðslukortakerfa og annast þjónustu sem varðar skipti vegna kortafærslna. Mastercard 

fæst einnig við sérhæfðar greiðslulausnir í gegnum Vocalink Holdings Limited, sem er fyrirtæki sem leggur áherslu 

grunnvirki og þjónustu í tengslum við greiðslukerfi. Mastercard annast einnig grunnvirkjaþjónustu vegna A2A-

greiðslulausna og þjónustu í gegnum kerfi í Evrópu og utan Evrópu.  

– Target (andlagið): viðskiptaeining innan Nets sem starfrækt er sem alhliða greiðslumiðlun og annast greiðsluþjónustu 

og tæknilausnir, einkum á Norðurlöndum, en jafnframt beingreiðslur á sameiginlegu evrugreiðslusvæði. Starfsemin 

beinist einkum að i) grunnvirkjaþjónustu varðandi A2A-greiðslulausnir vegna rauntíma- og lotuppgjörs og ii) ýmiss 

konar A2A reikningagreiðsluþjónustu og viðbótarþjónustu í Danmörku og Noregi. 

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.  

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 219, 

3.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9744 – Mastercard/Nets  

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/43/07 

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

(mál M.9790 – Blackstone/KP1)  

1. Framkvæmdastjórninni barst 19. 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). 

–  KP1 Services S.A.S. („KP1“, Frakklandi); lýtur sem stendur yfirráðum Doughty Hanson Private Equity Partners. 

Blackstone nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir KP1. 

Samruninn á sér stað með kaupum á verðbréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Blackstone: fjárfestingastýringarfyrirtæki sem starfar um allan heim og er með höfuðstöðvar í Bandaríkjunum og 

skrifstofur í Evrópu og Asíu. 

–  KP1: þróun, hönnun, framleiðsla og sala á byggingarefnum fyrir íbúðir, verslun og iðnað 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. 

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

hafa fram að færa um hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 216, 

30.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9790 – Blackstone/KP1 

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 22964301 

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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2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/9 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9796 – Uniqa/Axa (Insurance, Asset Management and Pensions –  

Czech Republic, Poland and Slovakia)) 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Uniqa Österreich Versicherungen AG („Uniqa“, Austurríki), sem lýtur yfirráðum Raiffeisen Bank International AG 

(„RBI“, Austurríki) og Uniqa Versicherungsverein Privatstiftung („Uniqa PS“, Austurríki) í sameiningu. 

–  Axa S.A. („Axa“, Frakklandi). 

Uniqa nær yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir hlutum af Axa. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Uniqa: starfsemi á sviði skaðatrygginga, líftrygginga, endurtrygginga og tengd þjónusta.  

–  RBI: fyrirtækja- og fjárfestingarbanki sem er með dótturfyrirtæki í Slóvakíu og Tékklandi.  

–  Uniqa PS: sjálfseignarstofnun sem einungis annast bótaþega sem eru vátryggingartakar Uniqa. 

–  Target (andlagið) felst í tryggingastarfsemi, eignastýringu og lífeyrisstarfsemi Axa í Tékklandi, Póllandi og Slóvakíu.  

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 216, 

30.6.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9796 – Uniqa/Axa (Insurance, Asset Management and Pensions – Czech Republic, Poland and Slovakia) 

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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Nr. 43/10 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9803 – SAZKA Group/OPAP) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  SAZKA Group a.s. („SAZKA Group“, Tékklandi); lýtur yfirráðum KKCG AG og endanlega yfirráðum VALEA 

Foundation. 

–  OPAP S.A. („OPAP“, Grikklandi). 

SAZKA Group nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir OPAP. 

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

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  SAZKA Group: fæst við lottó-, spila- og veðmálastarfsemi í Tékklandi, Austurríki og á Ítalíu.  

–  OPAP: fæst við lottó-, spila- og veðmálastarfsemi í Grikklandi og á Kýpur. 

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 217, 

1.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9803 – SAZKA Group/OPAP 

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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2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/11 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9855 – Onex/Independent Clinical Services) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Onex Corporation („Onex“, Kanada).  

–  Independent Clinical Services (Bretlandi); undir yfirráðum TowerBrook Capital Partners L.P. 

Onex nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Independent Clinical Services.  

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Onex: fjárfestir í ýmsum atvinnurekstri um allan heim, m.a. þjónustu við framleiðslu á rafeindatækni, ómun í 

heilbrigðisþjónustu, tryggingaþjónustu, pökkunarvörum og smásölu á matvöru og veitingahúsum. 

–  Independent Clinical Services: stjórnunarlausnir í starfsmannastjórnun, heilsugæsluþjónustu, félagsþjónustu og 

lífvísindageiranum. Starfar einkum í Bretlandi og að takmörkuðu leyti í Evrópu almennt, í Bandaríkjunum og á Asíu-

Kyrrahafssvæðinu.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 219, 

3.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9855 – Onex/Independent Clinical Services 

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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Nr. 43/12 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9872 – Atlas/Permasteelisa) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

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

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

–  Atlas FRM LLC („Atlas“, Bandaríkjunum). 

–  Permasteelisa S.p.A. („Permasteelisa“, Ítalíu). 

Atlas nær yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Permasteelisa. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Atlas: fyrirtæki sem annast fjárfestingar einkaaðila og á og starfrækir fjölbreytta samstæðu netvangsfyrirtækja um 

allan heim, m.a. á sviði framleiðslu, sem og fyrirtækja í dreifingu og byggingarstarfsemi. 

–  Permasteelisa: hönnun, framleiðsla og uppsetning á hengiveggjum fyrir stórar byggingar sem gerðir eru úr stáli  

eða áli. 

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 218, 

2.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9872 – Atlas/Permasteelisa 

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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2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/13 

 

 

Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja 

(mál M.9884 – Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom) 

Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð 

1.  Framkvæmdastjórninni barst 25. júní 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins 

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

Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki: 

– Thoma Bravo LLC („Thoma Bravo“, Bandaríkjunum). 

– Madison Dearborn Partners, LLC („MDP“, Bandaríkjunum). 

–  Axiom Software Business of Kaufman, Hall & Associates („Axiom“, Bandaríkjunum). 

Thoma Bravo og MDP ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samruna-

reglugerðarinnar, yfir Axiom. 

Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum. 

2. Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir: 

–  Thoma Bravo: fyrirtæki sem fjárfestir í hlutum í óskráðum fyrirtækjum, aflar hlutafjár og veitir stefnumiðaðan 

stuðning. 

–  MDP: fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir í óskráðum eignum með áherslu á grunnatvinnuvegi, hugbúnað fyrir 

fyrirtæki og hið opinbera; fjármála- og viðskiptaþjónustu, heilbrigðisþjónustu; sem og fjarskipta-, fjölmiðla- og 

tækniþjónustu. 

–  Axiom: annast alhliða EPM lausn sem vistuð er í skýi og felur m.a. í sér fjárhagsáætlunargerð, spálíkön, skýrslugerð, 

greiningu og áætlanastýringu, samstæður, fjármögnunaráætlanir, arðsemislíkön og kostnaðaraðhald. 

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.  

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 hin fyrirhuguðu viðskipti. 

Athugasemdir verða að berast framkvæmdastjórninni innan tíu daga frá því að tilkynning þessi birtist í Stjtíð. ESB C 219, 

3.7.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram: 

M.9884 – Thoma Bravo/Madison Dearborn Partners/Axiom 

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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Nr. 43/14 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 2.7.2020 

 

 

Upphaf málsmeðferðar 

(mál M.9564 – LSEG/Refinitiv Business) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. júní 2020 að hefja málsmeðferð í ofangreindu máli eftir að hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að mikill vafi léki á að hinn tilkynnti samruni væri samrýmanlegur innri markaðinum. 

Upphaf málsmeðferðar markar byrjun annars áfanga rannsóknar á hinum tilkynnta samruna og er með 

fyrirvara um endanlega ákvörðun í málinu. Ákvörðunin er tekin á grundvelli c-liðar 1. mgr. 6. gr. 

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

Þriðju aðilar sem eiga hagsmuna að gæta eru hvattir til að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir sem 

þeir kunna að hafa fram að færa um hinn fyrirhugaða samruna. 

Svo unnt sé að taka fullt mið af athugasemdunum við málsmeðferðina verða þær að berast framkvæmda-

stjórninni innan 15 daga frá birtingu tilkynningarinnar í (Stjtíð. ESB C 214, 29.6.2020, bls. 4). Þær má 

senda með símbréfi (faxnr. + 32 22964301), með tölvupósti á netfangið COMP-MERGER-

REGISTRY@ec.europa.eu, eða í pósti með tilvísuninni M.9564 – LSEG/Refinitiv Business, og 

eftirfarandi 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/43/14 
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2.7.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 43/15 

 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9357 – FIS/Worldpay) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 5. júlí 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 

32019M9357. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9633 – Astorg/Nordic Capital/Novo/ERT) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 23. 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 

32020M9633. 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.9700 – Dnata/Alpha LSG) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 6. mars 2020 að hreyfa ekki andmælum við ofangreindum tilkynntum 

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

við b-lið 1. mgr. 6. gr. reglugerðar ráðsins (EB) nr. 139/2004 (1). Óstytt útgáfa þessarar ákvörðunar er 

eingöngu til á ensku og verður hún birt eftir að felld hafa verið brott viðskiptaleyndarmál, ef einhver eru. 

Unnt verður að nálgast hana á eftirfarandi hátt: 

– Á samkeppnishluta Europa-vefsetursins (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Notendur 

vefsetursins geta leitað að samrunaákvörðunum með ýmsum hætti, m.a. eftir fyrirtæki, málsnúmeri, 

dagsetningu og atvinnugrein. 

– Á rafrænu sniði á vefsetrinu EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) undir skjalnúmeri 

32020M9700. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9782 – Experian/Bertelsman/Informa) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 16. 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 

32020M9782. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9849 – Banco Santander/Aegon/Popular Vida) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 22. 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 

32020M9849. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 

 

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja 

(mál M.9851 – Naturgy/Sonatrach/BlackRock/Medgaz) 

Framkvæmdastjórnin ákvað 17. 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 

32020M9851. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu. 
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