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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energi 
Fyn Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over NGF Nature Ener-
gy A/S 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. juni 2018 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Energi Fyn Holding A/S og NGF Na-
ture Energy 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 ud-
over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling 
af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 7. juni 2018. 
 
Fusionen indebærer, at Energi Fyn Holding A/S (”Energi Fyn”) erhverver 
enekontrol over NGF Nature Energy A/S (”NGF”) ved køb af 100 pct. af 

aktiekapitalen i Target fra NGF Nature Energy Biogas A/S. 
 
Energi Fyn er moderselskab i Energi Fyn-koncernen, som har elnettet og 
dertilhørende forretningsområder som sin kerneforretning. Energi Fyn-
koncernen ejer og driver elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn. Her-
udover sælger Energi Fyn-koncernen blandt andet el og gas til private og 
erhverv. 
 
NGF sælger naturgas i hele Danmark til både private og erhverv og tilby-
der desuden serviceaftaler på gasfyr samt tilbyder energispareforvalt-
ningsaftaler til net- og distributionsselskaber.  
 
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-
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. 

Dato: 7. juni 2018 

Sag: 18/11440-18 

Sagsbehandler: /tkb 
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