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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af den sel-
skabsretlige fusion mellem Ringkjøbing Landbobank A/S og Nordjy-
ske Bank A/S 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. maj 2018 en forenk-
let anmeldelse af en selskabsretlig fusion mellem Ringkjøbing Landbo-
bank A/S (”Ringkjøbing Landbobank”) og Nordjyske Bank A/S (”Nord-
jyske Bank”), 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 ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 14. maj 2018. 
 
Fusionen finder sted som en selskabsretlig fusion mellem Ringkjøbing 
Landbobank og Nordjyske Bank med Ringkjøbing Landbobank som det 
fortsættende selskab.  
 
Ringkjøbing Landbobank driver virksomhed som pengeinstitut med pri-
mære aktiviteter i Midt- og Vestjylland. Ringkjøbing Landbobank har 7 
afdelinger i Midt- og Vestjylland og afdelinger i Aarhus, Vejle og Holte. 
Banken leverer traditionelle finansielle ydelser inden for privat, erhverv 
og investeringer. 
 
Nordjyske Bank driver virksomhed som pengeinstitut med primære akti-
viteter i Nordjylland. Nordjyske Bank har 22 afdelinger i Nordjylland og 
én afdeling i København. Banken leverer traditionelle ydelser inden for 
privat, erhverv og investeringer. 
 
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. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne 
opererer på det samme produktmarked og geografiske marked, men hvor 
de tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. 
 
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt 
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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. 
 

 
 


