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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nykredit 
Bank A/S’ erhvervelse af enekontrol over Sparinvest Holdings SE 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juli 2019 en forenklet 
anmeldelse af Nykredit Bank A/S’ (”Nykredit”) erhvervelse af enekontrol 
over Sparinvest Holdings SE og derigennem dennes tre datterselskaber 
samt den danske filial ID-Sparinvest, filial af Sparinvest S.A., Luxembourg 
(”Sparinvest”), 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 dokumentation for betaling af geby-
ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 4. juli 2019. 

Transaktionen indebærer, at Nykredit i henhold til en købsaftale med stør-
stedelen af ejerne af Sparinvest, erhverver 75 pct. af aktierne og dermed 
enekontrol over Sparinvest. Nykredit ejer før transaktionen ca. 1 pct. af 
aktiekapitalen i Sparinvest. De resterende ca. 25 pct. af aktiekapitalen i 
Sparinvest beholdes af nogle af de nuværende ejere af Sparinvest.  

Nykredit er en del af Nykredit Realkredit-koncernen, der har sine primære 

aktiviteter inden for bank og realkredit. Nykredit Realkredit-koncernen har 

desuden aktiviteter inden for leasing, pension og ejendomsmæglervirk-

somhed. Nykredit Asset Management er en afdeling i Nykredit Bank A/S, 

der tilbyder kapitalforvaltning til kapitalforeninger, investeringsforenin-

ger, forsikringsselskaber, pensionskasser samt andre diskretionære kunder 

såsom virksomheder, fonde og større privatkunder. Nykredit har endvidere 

et helejet datterselskab, Nykredit Portefølje Administration A/S, der tilby-

der fondsadministrationsydelser til investerings- og kapitalforeninger. Ny-

kredit udbyder via sine bankaktiviteter ydelser i form af markedsføring/di-

stribution af investeringsprodukter på vegne af kapitalforvaltere. Endelig 

udbyder Nykredit depotservices (opbevaring af aktiver) som depotselskab 

for investeringsforeninger mv. 

Sparinvest er en international kapitalforvalter for investorer i Danmark så-

vel som i udlandet. I Danmark omfatter Sparinvests aktiviteter kapitalfor-

valtning, administration og markedsføring af investeringsforeninger og 

forvaltning af alternative investeringsforeninger, kapitalforvaltning af pen-
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sionspuljer og af egenbeholdningsløsninger til pengeinstitutter (forvalt-

ning, risikorapportering mv.) samt rådgivning i relation hertil. Sparinvests 

største kunder er investeringsforeninger samt en række diskretionære man-

dater i Danmark, som er indgået med bl.a. pensionskasser, forsikringssel-

skaber, kommuner, fonde og pengeinstitutter. 

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, litra 
b og c i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fu-
sioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og en eller flere fusionsparter 
er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i 
forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men 
hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele 
i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet 
fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 
til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt 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. 
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