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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Klesch 

Refining Denmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over Equinor Re-

fining Denmark A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2021 en for-

enklet anmeldelse af Klesch Refining Denmark ApS’ erhvervelse af ene-

kontrol over Equinor Refining Denmark 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 udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget doku-

mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 8. oktober 2021. 

 

Transaktionen finder sted ved en aktieoverdragelse, hvor Klesch Refining 

Denmark ApS’ erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i Equinor Refining 

Denmark A/S. Klesch Refining Denmark ApS’ opnår herved enekontrol 

over Equinor Refining Denmark A/S. 

 

Equinor Refining Denmark A/S er aktiv med produktion og salg af raffi-

nerede olieprodukter, herunder diesel, butan, propan, nafta, petroleum, 

brændselsolie, isomerat og vakuum gasolie. Equinor Refining Denmarks 

aktiver omfatter et olieraffinaderi i Kalundborg. Equinor Refining Den-

mark sælger primært olieprodukter i Skandinavien og Nordvesteuropa. 

Klesch Refining Denmark ApS er ejet af Klesch Group Limited, som har 

aktiviteter vedrørende produktion og salg af raffinerede olieprodukter, 

kemikalier og metaller, samt handel med øvrige råvarer og investering i 

en række sektorer inden for olie, gas, kemikalier, minedrift, metaller, 

energi og papir. Klesch Group Limited ejer bl.a. et raffinaderi og en pe-

trokemisk fabrik i Heide i Tyskland. Klesch Group Limited har endvidere 

selskaber i Schweiz og England, som understøtter aktiviteterne i Heide. 

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. 2. 

 

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

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel er 

mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 

produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 

heraf. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver 
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anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen god-

kendt fusionen 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. 
 


