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KONKURRENCE- OG

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Norlivs
erhvervelse af enekontrol over Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. januar 2018 en forenklet anmeldelse af Norlivs erhvervelse af enekontrol over Nordea Liv
& Pension, livsforsikringsselskab A/S (”Nordea Liv & Pension”), 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 8. januar 2018.
Norliv erhverver 45 pct. af aktierne i Nordea Liv & Pension, fra Nordea
Life Holding AB. Norliv besidder i forvejen før transaktionen 25 pct. af
aktierne i Nordea Liv & Pension, og vil derfor efter transaktionen have 70
pct. af aktierne i selskabet. Efter fusionen får Norliv enekontrol over
Nordea Liv & Pension.
Nordea Liv & Pension er et livs- og pensionsforsikringsselskab med ca.
330.000 kunder. Nordea Liv & Pension opererer på det danske marked,
og selskabets produktudbud omfatter forskellige former for livsforsikring
og pensionsopsparing – tegnet privat eller som firmapensionsordning.
Nordea Liv & Pension tegner derudover forsikringer i forhold til sygdom,
invaliditet, alderdom og død. Nordea Liv & Pension leverer endvidere
rådgivnings- og serviceydelser i forbindelse med formidling og tegning af
Health Care produkter. Nordea Liv & Pension tilbyder desuden sundhedsforsikringer i samarbejde med bl.a. Tryg.
Norliv er en forening, hvis medlemmer består af kunderne i Nordea Liv
& Pension. Foreningens formål er at forvalte kapital bl.a. gennem investeringer i værdipapirer som led i almindelig formuepleje samt yde støtte
til almennyttige aktiviteter.
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.

FORBRUGERSTYRELSEN

ERHVERVSMINISTERIET

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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