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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ATP og 
Danica Ejendommes erhvervelse af fælleskontrol over herningCen-
tret gennem Danske Shoppingcentre P/S  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2018 en for-
enklet anmeldelse af Arbejdsmarkedets Tillægspension (”ATP”) og Da-
nica Ejendomsselskab ApS’ (”Danica Ejendomme”) erhvervelse af fæl-
leskontrol over herningCentret gennem Danske Shoppingcentre P/S, jf. 
konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fri-
sterne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig 
anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for an-
meldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 15. august 2018. 
 
Ved fusionen erhverver ATP og Danica Ejendomme gennem det fælles 
kontrollerede joint venture, Danske Shoppingcentre, kontrol med her-
ningCentret.  
 
ATP driver pensions- og investeringsforretning samt administration af 
udbetaling af diverse velfærdsydelser. Danica Ejendomme, der investerer 
i, udvikler og opfører ejendomme, er en del af Danske Bank-koncernen. 
Både ATP og Danica Ejendomme er aktive inden for udlejning af butiks-
lejemål, herunder gennem Danske Shoppingcentre, der helt eller delvist 
ejer 16 butikscentre i Danmark.  
 
herningCentret består af et butikscenter med et samlet butiksudlejnings-
areal på i alt ca. 26.200 kvm. I forbindelse med centret er opført et kon-
tortårn på 7.460 kvm, som herningCentret udlejer til kontorlejemål.  
 
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 
og 2. 
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1 i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller flere virksomheder 
erhverver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver – eller for-
ventes at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang. Idet 
fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 
til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusio-
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nen 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. 
 


