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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af en fusi-
on mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsfor-
eningen Formuepleje 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. maj 2018 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Investeringsforeningen Absalon In-
vest og Investeringsforeningen Formuepleje, 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 begynd-
te at løbe den 23. maj 2018. 
 
Fusionen indebærer, at de to investeringsforeninger sammenlægges til én 
investeringsforening med Investeringsforeningen Absalon Invest som den 
fortsættende investeringsforening. Samtlige afdelinger i Investeringsfor-
eningen Formuepleje overdrages i forbindelse med gennemførelsen af 
fusionen til Investeringsforeningen Absalon Invest og videreføres uæn-
dret. 
 
Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen For-
muepleje har begge til formål at modtage midler fra offentligheden, som 
under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumen-
ter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger, m.v. Begge 
investeringsforeninger er organiseret i en række afdelinger med selvstæn-
dig administration og økonomi, som beskæftiger sig med forskellige ty-
per af investeringer, fx opdelt efter geografisk område eller risikoprofil. 
Investeringsforeningernes afdelinger er børsnoterede og optaget til handel 
på Nasdaq Copenhagen. 
 
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 er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
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kurrence- 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. 
 
 


