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ESB-STOFNANIR
FRAMKVÆMDASTJÓRNIN
Tilkynning um fyrirhugaðan samruna fyrirtækja

2020/EES/9/01

(mál M.9642 – Acerinox/VDM)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Acerinox, S.A. („Acerinox“, Spáni).

–

VDM Metals Holding GmbH („VDM“, Þýskalandi).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Acerinox: framleiðsla og afhending á ryðfríu stáli.

–

VDM: framleiðsla og afhending á hágæðablendi, t.d. nikkelblendi.

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 46,
11.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9642 – Acerinox/VDM
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/9/02

(mál M.9647 – GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/Clevershuttle Düsseldorf)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

GHT Mobility GmbH („GHT“, Þýskalandi), undir yfirráðum Deutsche Bahn AG.

–

Stadtwerke Düsseldorf AG („SWD“, Þýskalandi), undir yfirráðum EnBW Baden-Württemberg AG.

SWD og GHT ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
CleverShuttle Düsseldorf GmbH („CS Düsseldorf“). CS Düsseldorf annast þjónustu sem tengist samnýtingu bílferða í
Düsseldorf og lýtur sem stendur einungis yfirráðum GHT.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

GHT: þróun, markaðssetning og innleiðing samgöngulausnahugmynda sem eru aðgengilegar með upplýsingatækni, m.a.
farþegaflutningaþjónustu, sem nýtir upplýsingatækni, með bílaleigubílum. Fyrirtækið lýtur yfirráðum Deutsche Bahn
AG, sem sér fyrir járnbrautainnviðum í Þýskalandi, farþegaflutningum í Evrópusambandinu og farmflutningum og
vöruferlisstjórnun um allan heim.

–

SWD: afhending á rafmagni, gasi, vatni og hitaveituþjónustu, sem og sorpmeðhöndlun, einnig á vélknúnum ökutækjum,
rafbílaþjónustu, orkutengdri þjónustu og lýsingu fyrir staði á almannafæri á Düsseldorf-svæðinu. Fyrirtækið lýtur
yfirráðum EnBW Energie Baden-Württemberg AG, sem starfar við framleiðslu og heildsölu á rafmagni og veitir einnig
orkuafhendingarþjónustu á EES-svæðinu.

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 51,
14.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9647 – GHT Mobility/Stadtwerke Düsseldorf/Clevershuttle Düsseldorf
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/9/03

(mál M.9681 – Inflexion/ICG/Marston)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Inflexion Private Equity Partners LLP („Inflexion“, Bretlandi).

–

Intermediate Capital Group („ICG“, Bretlandi).

–

Marston Corporate Limited („Marston“, Bretlandi).

Inflexion og ICG ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir Marston.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Inflexion: fyrirtæki á sviði fjárfestinga í óskráðum eignum sem þjónustar fjárfesta á breiðu sviði, allt frá stórum
stofnunum til einstaklinga.

–

ICG: eignastýring, sem og samsetning og veiting víkjandi lána, skuldsett fjármögnun og hlutir í óskráðum eignum í
Evrópu, á Asíu-Kyrrahafssvæðinu og Bandaríkjunum.

–

Marston: flutningaþjónusta og þjónusta tengd innheimtu og fullnustu skulda í Bretlandi.

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 48,
12.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9681 – Inflexion/ICG /Marston
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/9/04

(mál M.9700 – Dnata/Alpha LSG)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 7. febrúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Dnata (United Arab Emirates), sem endanlega lýtur yfirráðum stjórnvalda í Dubai (Sameinuðu arabísku
furstadæmin).

–

Alpha LSG Limited („Alpha LSG“, Bretlandi).

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Dnata: flugþjónusta, m.a. veitingaþjónusta um borð í flugi, farþegaafgreiðsla, afgreiðsla á frakt, viðhald og önnur
tækniþjónusta fyrir flugfélög í ýmsum löndum um allan heim. Dnata lýtur yfirvalda stjórnvalda Dubai, sem einnig
stjórna Emirates Airlines.

–

Alpha LSG: veitingaþjónusta um borð í flugi í Bretlandi.

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 51,
14.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9700 – Dnata/Alpha LSG
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/9/05

(mál M.9703 – SCP/Real)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

SCP Group S.à.r.l. („SCP Group“, Lúxemborg), lýtur yfirráðum: i) hlutafélagsins og fjármálafyrirtækisins Sistema
(Rússlandi), sem endanlega lýtur yfirráðum Vladimir Evtushenkov og ii) Felix Evtushenkov (Rússlandi).

–

Starfsemi „real“ („real Group“, Þýskalandi), lýtur yfirráðum Metro AG (Þýskalandi).

SCP nær fullum yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir real Group. Samruninn á sér
stað með kaupum á hlutabréfum og eignum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

SCP Group: fasteignaþjónusta og ráðgjafarþjónusta.

–

real Group: smásala á matvælum og öðrum neytendavörum en matvælum í gegnum 276 alhliða stórmarkaði í
Þýskalandi, sem og markaðsvettvangur á netinu, auk kjötvinnslu („Meister feines Fleisch - feine Wurst GmbH“) og
annarra lausna í rafrænni greiðsluþjónustu.

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 48,
12.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9703 – SCP/Real
Unnt er að senda framkvæmdastjórninni athugasemdir með tölvupósti, símbréfi eða í pósti. Vinsamlegast notið eftirfarandi
samskiptaleiðir:
Netfang: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Bréfsími: +32 229-64301
Póstáritun:
European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
1049 Bruxelles/Brussel

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1 („samrunareglugerðin“).
Stjtíð. ESB C 366, 14.12.2013, bls. 5.
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2020/EES/9/06

(mál M.9713 – EQT/Recover)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

EQT VIII („EQT“), sem lýtur yfirráðum EQT Fund Management S.à r.l. („EFMS“, Lúxemborg).

–

Navie Oy (Finnlandi).

EFMS nær eitt yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Navie Oy.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

EFMS: EQT er fjárfestingasjóður sem einkum leitast við að fjárfesta í Evrópu, með sérstakri áherslu á NorðurEvrópu. EQT fer með yfirráð yfir Anticimex sem sérhæfir sig í að veita þjónustu sem ætlað er að fyrirbyggja að
skaðvaldar nái fótfestu, en býður einnig upp á ráðstafanir til þess að fyrirbyggja tjón, m.a. með því að fjarlægja raka
og annast rakaleit.

–

Navie Oy: eignarhaldsfélag félaga innan Recover samstæðunnar sem annast aðgerðir til að koma í veg fyrir tjón,
umhverfisþjónustu og niðurrif og steinsteypuborun í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð.

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 44,
10.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9713 – EQT/Recover
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
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2020/EES/9/07

(mál M.9725 – Ardian/Groupe Cérélia)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 31. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Ardian France, SA („Ardian“, Frakklandi).

–

Groupe Cérélia (Frakklandi), í gegnum Osiris SAS.

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

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Ardian France: fyrirtæki sem einkum fæst við hluti í óskráðum fyrirtækjum og sem stýrir og veitir ráðgjöf til
fjárfestingarsjóða sem eiga hluti í ýmsum fyrirtækjum um allan heim.

–

Groupe Cérélia: alþjóðleg samstæða sem sérhæfir sig í framleiðslu og markaðssetningu á deigi og bakarísvörum.

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 46,
11.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9725 – Ardian/Groupe Cérélia
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
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2020/EES/9/08

(mál M.9729 – Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/JV)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

Framkvæmdastjórninni barst 30. janúar 2020 tilkynning um fyrirhugaðan samruna í samræmi við 4. gr. reglugerðar ráðsins
(EB) nr. 139/2004 (1).
Tilkynningin varðar eftirfarandi fyrirtæki:
–

Phoenix Tower International Holdco LLC („PTI“, Bandaríkjunum), sem tilheyrir Blackstone Group (USA).

–

Bouygues Telecom („BYTEL“, Frakklandi).

PTI og BYTEL ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir
nýstofnuðu sameiginlegu fyrirtæki.
Samruninn á sér stað með hlutabréfakaupum í nýstofnuðu fyrirtæki sem er sameiginlegt félag.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

PTI: hýsingarþjónusta fyrir farsímaþjónustubúnað utan Frakklands.

–

BYTEL: rekstraraðili farsíma- og fastlínuþjónustu í Frakklandi.

–

BTI: hýsingaþjónusta fyrir farsímaþjónustubúnað í Frakklandi.

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.

Hagsmunaaðilar 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 46,
11.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9729 – Bouygues Telecom/Phoenix Tower International/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
BELGIUM
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2020/EES/9/09

(mál M.9748 – KKR/Dentix Health Corporation)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

KKR & Co. Inc. („KKR“, Bandaríkjunum).

–

Dentix Health Corporation, S.L.U. („Dentix Health Corporation“, Spáni).

KKR nær eitt yfirráðum í heild, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar, yfir Dentix Health Corporation.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

KKR: fjárfestingarfyrirtæki með starfsemi víða um heim sem býður fjárfestum upp á margvíslega sjóði með
sérhæfðum eignum og aðrar fjárfestingalausnir, sem og fjármagnsmarkaðslausnir fyrir fyrirtækið, fyrirtæki í
eignasafni þess og aðra viðskiptavini.

–

Dentix Health Corporation: tannlæknaþjónusta í gegnum net yfir 370 stofa sem eru að fullu í eigu þess og starfræktar
víðs vegar á Spáni, Ítalíu, í Portúgal, Kólumbíu, Chíle, Mexíkó og Bretlandi.

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 48,
12.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9748 – KKR/Dentix Health Corporation
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
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2020/EES/9/10

(mál M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA)
Mál sem kann að verða tekið fyrir samkvæmt einfaldaðri málsmeðferð
1.

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

Trenitalia S.p.A. („Trenitalia“, Ítalíu), í eigu Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

–

Operador Ferroviario de Levante, S.L. („OFL“, Spáni), sem er hluti af Befemar Group.

–

Intermodalidad de Levante, S.A. („ILSA“, Spáni).

Trentialia og OFL ná í sameiningu yfirráðum, í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. og 4. mgr. 3. gr. samrunareglugerðarinnar,
yfir ILSA.
Samruninn á sér stað með kaupum á hlutabréfum.
2.

3.

Starfsemi hlutaðeigandi fyrirtækja er sem hér segir:
–

Trenitalia: ítalskt járnbrautafyrirtæki sem fæst við langferða- og farþegaflutningaþjónustu, bæði staðarsamgöngur og
farþegaflutninga milli landa.

–

OFL: spænskt fyrirtæki sem einkum fæst við starfsemi tengda eignastýringu og þjónustu í tengslum við farþegaflutninga.

–

ILSA: spænskt fyrirtæki sem mun veita alhliða lestarfarþegaflutningaþjónustu með innleiðingu frelsis í járnbrautarflutningum á Spáni og annars staðar í Evrópusambandinu.

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 46,
11.2.2020. Eftirfarandi tilvísun skal ávallt tekin sérstaklega fram:
M.9768 – OLF/Trenitalia/ILSA
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
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2020/EES/9/11

(mál M.9477 – STEAG/OYAK/SET)
Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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
32020M9477. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/9/12

(mál M.9593 – PTT GC/ALPLA TH/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 10. 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
32020M9593. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.
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2020/EES/9/13

(mál M.9594 – CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV)
Framkvæmdastjórnin ákvað 30. 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
32020M9594. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

2020/EES/9/14

(mál M.9640 – BCP/CD&R Fund X/BrandSafway)
Framkvæmdastjórnin ákvað 27. 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
32020M9640. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)
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Ákvörðun um að hreyfa ekki andmælum við tilkynntum samruna fyrirtækja

Nr. 9/13

2020/EES/9/15

(mál M.9693 – Liberty/Aleris Divestment Business)
Framkvæmdastjórnin ákvað 20. 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
32020M9693. EUR-Lex veitir aðgang að löggjöf Evrópusambandsins á Internetinu.

(1)

Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2004, bls. 1.

Nr. 9/14

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

13.2.2020

Heimild til að veita ríkisaðstoð skv. 107. og 108. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins
Mál sem framkvæmdastjórnin hreyfir ekki andmælum við eða ráðstöfun felur ekki í sér
aðstoð

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.54275
(2019/N)

Holland

NEDERLAND

SA.54477
(2019/N)

Þýskaland

SA.54739
(2019/N)

Ítalía

SA.54668
(2019/N)

Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Upplýsingarnar
birtust í

NL LNV AGRI Subsidieregeling
sanering varkenshouderijen

Stjtíð. ESB C 421,
13.12.2019, bls. 1

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der
Stickstoffdüngung im
Freilandgemüsebau“

Stjtíð. ESB C 421,
13.12.2019, bls. 1

MARCHE

Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Marche
2014/2020 — Approvazione dei criteri e
delle modalità attuative generali del
Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020- Sottomisura 16.6 —
Operazione A) — “Costituzione di
aggregazioni tra produttori di biomassa
forestale”

Stjtíð. ESB C 421,
13.12.2019, bls. 1

Þýskaland

BAYERN

Bayerische Gigabitrichtlinie

Stjtíð. ESB C 429,
20.12.2019, bls. 1

SA.53628
(2019/N)

Króatía

HRVATSKA

Revitalisation of district heating in
Zagreb

Stjtíð. ESB C 429,
20.12.2019, bls. 1

SA.50523
(2018/N)

Þýskaland

BADENWÜRTTEMBERG

Baden-Württemberg: Verordnung des
Ministeriums für Umwelt und Verkehr
über Schutzbestimmungen und die
Gewährung von Ausgleichsleistungen in
Wasser- und Quellenschutzgebieten

Stjtíð. ESB C 7,
10.01.2020, bls. 10

SA.55025
(2019/N)

Ítalía

ITALIA

Norma merci — misure di supporto al
trasporto ferroviario delle merci in Italia
per gli anni 2020 — 2021 — 2022

Stjtíð. ESB C 17,
17.01.2020, bls. 1

SA.52001
(2018/FC)

Tékkland

Údajná podpora svářečským školám

Stjtíð. ESB C 25,
24.01.2020, bls. 1

SA.46373
(2019/NN)

Þýskaland

Betriebsbeihilfen an den Flughafen
Dortmund

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 1

SA.54927
(2019/N)

Frakkland

Prolongation de la garantie de l'Etat pour
des dommages causés à des tiers dans le
cadre d'opérations spatiales (N 208/2007

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 2

SA.46380
(2016/N)

Pólland

POLAND

Zwolnienie marynarzy z podatku
dochodowego

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 2

SA.55912
(2019/N)

Ítalía

TRENTO

Proroga del regime di aiuti a sostegno
del trasporto combinato nella Provincia
di Trento

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 3

SA.48509
(2018/N)

Grikkland

ATTIKI

Extension of the Airport Development
Agreement for Athens International
Airport (2026 – 2046)

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 4

SA.55507
(2019/N)

Austurríki

Beihilferahmen
Schienengüterverkehrsleistungen (RoLa)

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 5

SA.54935
(2019/N)

Þýskaland

Bund: Absatzförderungs- und
Informationsmassnahmen für Wein

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 6

NORDRHEINWESTFALEN

DEUTSCHLAND

2020/EES/9/16
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Heiti aðstoðarkerfis (og/eða heiti
aðstoðarþega)

Nr. 9/15

Upplýsingarnar
birtust í

Málsnúmer

Aðildarríki

Landsvæði

SA.54293
(2019/N)

Írland

IRELAND

2020 Scheme of Investment Aid for the
Development of the Commercial
Horticulture Sector

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 7

SA.51533
(2019/N)

Frakkland

PROVENCEALPES-COTE
D'AZUR

«Projet Schloesing» – Construction
d’une bretelle d’accès au tunnel routier
urbain Prado Carénage: Allongement de
la durée de la concession de la Société
Marseillaise du Tunnel Prado-Carénage
(SMPTC)

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 7

SA.54496
(2019/NN)

Þýskaland

Betriebsbeihilfen für die Flughafen
Erfurt GmbH

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 8

SA.55209
(2019/N)

Þýskaland

Förderrichtlinie für die Nachrüstung von
Diesel-Bussen der Schadstoffklassen
Euro III,IV, V und EEV im Öffentlichen
Personennahverkehr

Stjtíð. ESB C 43,
7.02.2020, bls. 9
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Tilkynning skv. 4. mgr. 114. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins –
Innlendar ráðstafanir sem eru strangari en ákvæði samræmingarráðstöfunar
Evrópusambandsins

13.2.2020

2020/EES/9/17

Framkvæmdastjórninni barst 29. nóvember 2019 bréf frá þýskum stjórnvöldum dags. 29. nóvember 2019,
þar sem þau tilkynntu framkvæmdastjórninni um þá ósk að viðhalda innlendum ákvæðum sem varða katla
fyrir eldsneyti í föstu formi, sem eru frábrugðin gildum og mælingaraðferðum sem gilda frá 1. janúar 2020
skv. reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/1189 frá 28. apríl 2015 um framkvæmd tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins 2009/125/EB að því er varðar kröfur varðandi visthönnun katla fyrir eldsneyti í
föstu formi („reglugerð (ESB) 2015/1189“) (1).
Með tilskipun 2009/125/EB er mælt fyrir um kröfur sem orkutengdar vörur sem falla undir framkvæmdarráðstafanir verða að uppfylla svo unnt sé að setja þær á markað og/eða taka þær í notkun. Þær
ýta undir sjálfbæra þróun með því að auka orkunýtni og umhverfisvernd, jafnframt því sem öryggi
orkugjafa er aukið. Tilskipunin er byggð á 95. gr. stofnsáttmála Evrópubandalagsins (nú 114. gr.
sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins).
Framkvæmdastjórnin mun meðhöndla tilkynningu þýskra stjórnvalda í samræmi við ákvæði 4. og 6. mgr.
114. gr. sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins. Skv. 4. mgr. 144. gr. skal aðildarríki, ef það, í kjölfar
samþykktar á samræmingarráðstöfun, álítur óhjákvæmilegt að viðhalda strangari innlendum ákvæðum og
það leiðir af grundvallarþörfunum sem vísað er til í 36. gr. sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins, eða
varðar umhverfisvernd, eða aðbúnað á vinnustað, tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi ákvæði og
tilgreina ástæðurnar fyrir því að viðhalda þeim.
Sjá nánar Stjórnartíðindi Evrópusambandsins C 42, 7.2.2020, bls. 2.
Eftir að tilkynnt hefur verið um viðkomandi ákvæði í þýskum rétti hefur framkvæmdastjórnin sex mánuði til
að samþykkja þau eða hafna þeim. Á þeim tíma mun framkvæmdastjórnin ganga úr skugga um hvort
viðkomandi ákvæði í þýskum rétti geti talist ráðstafanir sem voru til staðar áður en samræmingarráðstafanir
voru gerðar og hvort þær víki frá samræmingarreglunum. Ef svo er mun framkvæmdastjórnin athuga hvort
réttlætanlegt sé að viðhalda þeim með vísan til áríðandi aðstæðna, sem um getur í 36. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins, eða hvort þau tengist umhverfisvernd, hvort um sé að ræða handahófskennda mismunun eða leyndar viðskiptahindranir og að þau leiði ekki til óþarfra og óhóflegra hindrana á
starfsemi innri markaðarins.
Hverjum þeim sem hyggst gera athugasemdir við þessa tilkynningu ber að senda þær framkvæmdastjórninni
innan 30 daga frá birtingu þessarar auglýsingar (Stjtíð. ESB C 42, 7.2.2020, bls. 2). Athugasemdir, sem
berast eftir að fresturinn er liðinn, verða ekki teknar til greina.

(1)
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