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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af jem & fix 

A/S’ erhvervelse af enekontrol over Protræ 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. august 2022 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem jem & fix A/S (”jem & fix”) og 

Protræ, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., 

løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuld-

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 29. august 2022. 

 

Transaktionen finder sted ved en aktivoverdragelse, hvor jem & fix erhver-

ver alle aktiver i Protræ med undtagelse af debitorer og kreditorer. Trans-

aktionen medfører, at jem & fix erhverver enekontrol over Protræs aktiver. 

 

Jem & fix er et byggemarked, der foruden byggematerialer, bl.a. sælger 

campingudstyr, autoudstyr og havemøbler. Jem & fix er en del af Harald 

Nyborg-koncernen, hvis hovedaktivitet består i detailsalg af byggemar-

kedsprodukter, isenkram, fritidsartikler, samt møbel- og boligudstyr.  

 

Protræ er aktiv med salg og distribution af trælast- og byggematerialer til 

detailforhandlere af byggemarkedsvarer, herunder primært til jem & fix’s 

byggemarkeder. Protræ har endvidere en mindre egenproduktion af byg-

gematerialer i træ. Protræ er en del af den globale Saint-Gobain-koncern, 

hvis hovedaktivitet består i produktion og salg af byggematerialer og løs-

ninger til byggeriet.    

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-

stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor de individuelle eller samlede mar-

kedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et pro-

duktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et 

geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen 

på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsi-

gelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en 

forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

Dato: 29. august 2022 

Sag: 22/07048-10 

Sagsbehandler: /SSN 
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Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 


