NOTAT

Dato: 15. januar 2018
Sag: 18/00594-12
Sagsbehandler: /HBK

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Pioneer
Point Partners LLP og Davidson Kempner Capital Management
L.P.’s erhvervelse af fælles kontrol over NGF Nature Energy Biogas
A/S

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN

ERHVERVSMINISTERIET

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Pioneer Point Partners LLP (”Pioneer”) og Davidson Kempner Capital Management, L.P. (”Davidson
Kempner”) på den ene side og NGF Nature Energy Biogas A/S (”NGF
Biogas”) på den anden, 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 gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 12. januar
2018.
Transaktionen indebærer, at Pioneer og Davidson Kempner erhverver
fælles kontrol over NGF Biogas. Forud for transaktionen var NGF Biogas
ejet af 8 danske kommuner gennem selskabet Naturgas Fyn I/S.
NGF Biogas udfører aktiviteter i Danmark inden for bl.a. biogasproduktion, salg af- og handel med gas, transport af gas samt andre gas-relaterede
ydelser.
Pioneer er et investeringsselskab, der fokuserer på europæiske selskaber
med aktiviteter inden for energi, miljø og/eller vand. Pioneer havde ingen
aktiviteter i Danmark forud for fusionen.
Davidson Kempner er et globalt investeringsselskab, der primært beskæftiger sig med rådgivning af private investeringsfonde.
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 a) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af
fusioner. 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 deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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