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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Coor 
Service Management A/S’ erhvervelse af enekontrol over Elite Miljø 
A/S 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. februar 2018 en 
forenklet anmeldelse af fusion mellem Coor Service Management A/S og 
Elite Miljø 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 dokumentation for betaling af 
gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 14. februar 2018. 
 
Transaktionen indebærer, at Coor Service Management A/S erhverver 
100 pct. af aktierne i Elite Miljø A/S. Coor Service Management A/S 
erhverver dermed enekontrol over Elite Miljø A/S. 
 
Coor Service Management A/S er en nordisk leverandør af facility mana-
gement-løsninger, hvis forretning i Danmark består af ejendomsservice, 
interne services såsom kantinedrift, rengøring, vagtservice mv. og strate-
gisk rådgivning. Coor Service Management A/S leverer derudover så-
kaldte single services, der bl.a. omfatter rengøringsydelser.  
 
Elite Miljø A/S er en landsdækkende virksomhed, som udbyder rengø-
ringsydelser i Danmark. Elite Miljø A/S er aktiv inden for almindelig 
rengøring samt bl.a. rengøring af hospitaler og renrum. Herudover udby-
der Elite Miljø A/S i begrænset omfang en række andre ydelser såsom 
vinduespolering, tøjvask hos borgere og salg af wash room-artikler.  
 
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) 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. konkurrencelo-
vens § 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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