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KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET 

NOTAT  

Godkendelse  på baggrund  af  en  forenklet  sagsbehandling af  etable-
ring af et selvstændigt fungerende joint venture  mellem Eurowind  
Energy Holding A/S og Eniig Holding A/S   

Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen modtog  den  6. december  2018 en 
forenklet  anmeldelse  af  et  joint  venture  mellem  Eurowind Energy  Hol-
ding  A/S  (herefter  EEH)  og  Eniig  Holding  A/S  (herefter  Eniig), jf. kon-
kurrencelovens  § 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  anmeldel-
sen. Fristerne begyndte  at løbe den 6. december 2018. 

Ved transaktionen indsættes  EEH, som  et  nyt  selskab mellem  Eurowind 
Energy  A/S  (herefter  EWE)  og  dets  nuværende  ejere, og  EEH  og  Eniig  
indskyder  deres  respektive  datterselskaber  EWE  og Eniig Renewables  
A/S  til  et  selvstændigt  fungerende  joint  venture,  som  efter  fusionen vil  
have  Eurowind Energy  A/S’  navn. EEH  og  Eniig  vil  have  fælles  kontrol  
over  joint  venturet. Ved  oprettelsen af  joint  venturet  vil  EEH  og  Eniig 
hver  især  indskyde  alle  deres  aktiviteter  og opgaver, der  relaterer  sig  til  
udvikling, administration, produktion og  salg af  el, som  genereres  via  
vind- eller solparker.  

EWE-gruppens  (som  består  af  Eurowind Energy  Holding  A/S  og  datter-
selskabet  EWE)  hovedaktiviteter  er  ejerskab, drift, administration samt  
køb, salg og udvikling af  vindmølle- og solcelleparker i Europa.  

Eniig-gruppen, som  bl.a. består  af  Eniig, er  ultimativt  ejet  af  Eniig  
a.m.b.a. Eniig-gruppens  hovedaktiviteter  er  at  drive  produktions-, distri-
butions- og  forsyningsvirksomhed inden for  el,  varme, fibernet  og  al  
virksomhed relateret  hertil. Ud over  kerneydelser  som  elforsyning, fiber-
bredbånd, elhandel  og  produktion af  vedvarende  energi  tilbyder  Eniig 
gruppen accessoriske  ydelser, herunder energirådgivning.  

Der  er  tale  om  en fusion omfattet  af  konkurrencelovens  fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og  omsætningen for  de  virksomheder, der  deltager  i  fusionen, 
overstiger 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  fusioner. 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  at  en eller  flere  fusions-



 

   

 

 

 

parter  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  markeds-
andele  i  tidligere  eller  senere  omsætningsled  på  25  pct.  eller  mere  i  Dan-
mark.  Idet  fusionen  på  baggrund  af  de  foreliggende  oplysninger  ikke  gi-
ver  anledning  til  indsigelser,  har  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  
godkendt  fusionen  efter  en  forenklet  sagsbehandling,  jf.  konkurrencelo-
vens  § 12 c  , s tk. 7.    
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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.   
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