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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Blue 

Equity III K/S’ erhvervelse af enekontrol over Stenger & Ibsen Con-

struction Holding A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. september 2021 en 

forenklet anmeldelse af Blue Equity III K/S’ (”Blue Equity III”) erhver-

velse af enekontrol over Stenger & Ibsen Construction Holding A/S, 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 ud over en fuldstændig anmel-

delse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. 

Fristerne begyndte at løbe den 15. september 2021. 

 

Blue Equity III erhverver enekontrol over Stenger & Ibsen Construction 

Holding A/S inklusive følgende tre datterselskaber: Stenger & Ibsen Con-

struction Sverige AB, Stenger & Ibsen Construction A/S og Stenger & Ib-

sen Construction Norge A/S. Disse selskaber betegnes samlet ”SIC”. Fusi-

onen sker ved, at Blue Equity erhverver 100 pct. af aktierne i SIC fra sel-

skabets nuværende ejere, hvorefter en af de nuværende ejere reinvesterer 

og får en ejerandel på 37,5 pct. i SIC. Blue Equity III vil efter fusionen 

ultimativt eje 62,5 pct. og dermed erhverve enekontrol over SIC. 

 

Stenger & Ibsen Construction Holding A/S ejer ovennævnte tre dattersel-

skaber, som er entreprenørvirksomheder, der udfører projekter, der omfat-

ter infrastrukturarbejdet ifm. etablering af vindmølleparker på land. Sten-

ger & Ibsen Construction services omfatter alt fra teknisk rådgivning, plan-

lægning af anlægsbyggeriet, etablering af kabler, veje og vindmøllernes 

fundament til selve anlægsarbejdet. Stenger & Ibsen Construction er aktive 

i Danmark, Norge og Sverige samt i begrænset omfang i Finland og på 

Færøerne.  

 

Blue Equity III er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity Ma-

nagement A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, her-

under bl.a. Sonne A/S, Eltronic Wind Solutions A/S, Blaaholm A/S og Biir 

A/S. Disse fire selskaber yder blandt andet services til vindindustrien og 

fusionerer under navnet Enabl, som bliver en produkt- og konsulentvirk-

somhed, der bl.a. skal levere udstyr og konsulentydelser til vindmøllepro-

ducenter. Blue Equitys fonde ejer også porteføljeselskabet Kohsel A/S, der 

udvikler, producerer og sælger el-transformere m.v. til bl.a. solpanel- og 

vindmølleindustrien.  
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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. 3, i 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå den anden fusions-

part opererer. 

 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 

7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

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

stk. 2. 
 

 

 

 

 

 


