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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ATP, 
USS og GT Funds erhvervelse af fælleskontrol over Redexis Gas S.A. 
og Redexis Gas Finance B.V. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. maj 2018 en forenk-
let anmeldelse af en fusion hvorved Arbejdernes Tillægspension 
(”ATP”), Universities Superannuation Scheme Limited (”USS”) og 

Guoxin Guotong Fund LLP (”GT Fund”) erhverver fælleskontrol over 

Redexis Gas S.A. og Redexis Gas Finance B.V. (”Redexis”), jf. konkur-
rencelovens § 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. Fri-
sterne begyndte at løbe den 14. maj 2018. 
 
Fusionen indebærer, at ATP, USS og GT Fund erhverver fælleskontrol 
over Redexis, således at parterne efter den overordnede transaktion hver 
især vil eje 33,3 pct. af aktierne i Redexis. 
 
ATP er et af Europas største offentlige pensionsselskaber. Der er ingen 
overlap mellem ATP eller selskaber, som ATP har kontrollerende andele 
i, som har overlap med aktiviteterne i Redexis. 
 
USS er et privat pensionsselskab for britiske universitetsansatte. Der er 
ingen overlap mellem USS eller selskaber, som USS har kontrollerende 
andele i, som har overlap med aktiviteterne i Redexis. 
 
GT Fund er en kinesisk investeringsfond, der blandt andet investerer i 
infrastruktur og vedvarende energi. Der er intet overlap mellem de aktivi-
teter, som drives i GT Funds porteføljeselskaber, og aktiviteterne i Rede-
xis. 
 
Redexis Gas er en spansk distributør af naturgas, og leverer gas til både 
privat og erhverv. Redexis Gas Finance er ansvarlig for den generelle 
finansiering af Redexis Gas’ aktiviteter.  
 
Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, stk. 1, nr. 2, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i 
fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 
1, nr. 2. 
 
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. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusions-
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parterne er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked 
eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i for-
hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart operer. Idet fusio-
nen 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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