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Dato: 3. april 2020 

Sag: 20/02434-21 

Sagsbehandler: /JKN 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

ERHVERVSMINISTERIET 

NOTAT 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordea 
Bank ABP’s erhvervelse af enekontrol over SG Finans AS  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. marts 2020 en anmel
delse af en fusion mellem Nordea Bank ABP (”Nordea”) og SG Finans AS 
(”SG Finans”), jf. konkurrencelovens § 12 b. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., 
løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuld
stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 30. marts 2020. 

1. Transaktionen 

Ved transaktionen erhverver Nordea 100 pct. af aktierne i SG Finans, og 
opnår dermed enekontrol over SG Finans.  

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurren
celovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

2. Parterne og deres aktiviteter 

Nordea er en bank med hovedsæde i Finland, som gennem sit danske dat
terselskab, Nordea Finans Danmark A/S, i Danmark udbyder leasing, her
under hire purchase.1 Nordea driver herudover gennem sin danske filial, 
Nordea Danmark, bankvirksomhed og udbyder finansielle ydelser i Dan
mark, herunder detail- og forretningsbankvirksomhed, investeringsbank
virksomhed, kapitalmarkedsydelser, kapitalforvaltning og forsikring. 

SG Finans er et norsk helejet datterselskab i Société Générale-koncernen, 
som i Danmark udbyder leasing, herunder hire purchase, gennem sin dan
ske filial SG Finans Danmark. 

Nordea og SG Finans er dermed begge aktive inden for salg af leasingydel
ser, herunder hire purchase, i Danmark. 

Parterne har oplyst, at Nordea og SG Finans udbyder factoring, men at SG 
Finans har en meget begrænset aktivitet inden for factoring i Danmark, 
som [xxx]. Styrelsen vurderer på baggrund af blandt andet SG Finans’ 
yderst begrænsede tilstedeværelse i Danmark, at fusionen ikke vil hæmme 

1 Hire purchase er købekontrakter med ejendomsforbehold (omfattet af kreditaftalelo
ven). Parterne har oplyst, at hire purchase i praksis bliver betragtet som et tæt alternativ 
til finansiel leasing. 



2 

-

-
-

-

-

-

-

den effektive konkurrence betydeligt inden for factoring, hvorfor dette ikke 
vil blive behandlet nærmere i denne afgørelse. 

3. Jurisdiktion 

De deltagende virksomheder er Nordea og SG Finans. Ifølge det oplyste 
havde Nordea i 2018 en omsætning på [xxx] kr. SG Finans havde i 2018 
en omsætning på [xxx] kr. 

Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsæt
ningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en 
fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol.  

4. Det/de relevant(e) marked(er) 

Produktmarked 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke tidligere taget stilling til den 
nærmere afgrænsning af det relevante produktmarked for leasing. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog i en tidligere afgørelse om
handlende markedet for finansiering af motorkøretøjer overvejet om mar
kedet kunne segmenteres i henholdsvis et marked for lånefinansiering af 
motorkøretøjer og et marked for leasing af motorkøretøjer, men lod den 
endelige afgrænsning af markedet stå åben.2

Kommissionen har fastslået, at leasing udgør et separat produktmarked,  
som kan afgrænses fra andre typer af finansielle produkter, herunder fx 
lånearrangementer.3

Kommissionen har i sin praksis endvidere overvejet om markedet for lea
sing kan segmenteres i operationel og finansiel leasing4, efter størrelsen af 
kunder og/eller efter type af aktiv, der leases.5

2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. december 2019, Santander Con

sumer Bank AS’ erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB. 
3 Se fx Kommissionens afgørelse af 5. november 2002 i sag M.2970, GE/ABB Structu

red Finance, punkt 15, Kommissionens afgørelse af 6. august 2008 i sag M.5217, 
GEFA/PEMA, punkt 11 og Kommissionens afgørelse af 14. september 2017 i sag 
M.8414, DNB/Nordea/Luminor Group, punkt 56.  
4 Den primære forskel på operationel og finansiel leasing er, at ved operationel leasing 
beholder leasinggiver typisk ejerskabet til aktivet efter leasingperiodens udløb, mens 
leasingtager ved finansiel leasing er forpligtet til at udpege en køber, som kan være lea
singtager selv eller tredjemand. 
5 Kommissionens afgørelse af 14. september 2017 i sag M.8414, DNB/Nordea/Luminor 

Group, punkt 67. 
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Kommissionen har også behandlet en række yderligere potentielle segmen
teringer, herunder om hire purchase udgør et potentielt undersegment til 
finansiel leasing.6

Kommissionen har i den seneste praksis foretaget markedsundersøgelser, 
der ikke har givet et entydigt svar på, om markedet kunne opdeles i hen
holdsvis operationel og finansiel leasing, efter aktivtyper eller efter stør
relse af kunder.7

Kommissionen har ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben i for
hold til samtlige de ovennævnte segmenter, eftersom transaktionerne ikke 
gav anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på nogen af de 
plausible segmenter. 

Parterne har indledningsvist anført, at der efter deres opfattelse kan afgræn
ses et samlet marked for leasing, inklusive hire purchase. Parterne har end
videre anført, at dette marked muligvis kan segmenteres yderligere i et 
marked for finansiel leasing, inklusive hire purchase, og et marked for ope
rationel leasing.  

Parterne har desuden anført, at ”finansiel leasing indebærer, at risikoen for 

det leasede aktivs værdiforringelse overdrages til leasingtager ved lea

singperiodens ophør, hvorfor leasinggiver ikke behøver at have en speciel 

viden eller ekspertise vedrørende det leasede aktiv i forhold til vedligehol

delse mv.” I forlængelse heraf har parterne anført, at der for leasingselska
bet ikke er væsentlig forskel på at drive virksomhed med finansiel leasing 
af forskellige aktiver, herunder i forhold til regulering, nødvendige kom
petencer, lokal tilstedeværelse m.m.  

Styrelsen finder, at det i denne sag kan lades stå åbent, om det relevante 
produktmarked skal afgrænses som et samlet marked for leasing eller om 
markedet skal segmenteres i finansiel leasing, operationel leasing, hire 
purchase, efter størrelsen af kunder og/eller efter aktivtype. Dette skyldes, 
at fusionen ved såvel den bredeste som den snævrest mulige plausible mar
kedsafgrænsning ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 

Geografisk marked 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke tidligere taget endeligt stil
ling til den geografiske afgrænsning af markedet for leasing. 

6 Kommissionens afgørelse af 14. juni 2016 i sag M.7944, Credit Mutuel/GE Capital, 

punkt 20. 
7 Kommissionens afgørelse af 14. juni 2016 i sag M.7944, Credit Mutuel/GE Capital, 

punkt 18-20 og Kommissionens afgørelse af 14. september 2017 i sag M.8414, 
DNB/Nordea/Luminor Group, punkt 56-58. 
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Kommissionen har i tidligere sager vurderet, at markedet for leasing er na
tionalt eller som minimum nationalt.8 Kommissionen har i sin praksis be
handlet sagerne på baggrund af et nationalt marked.  

Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, 
selv under den mest snævre, sandsynlige afgrænsning af markedet, som er 
et nationalt marked, kan den endelige afgrænsning af markedet stå åben i 
denne sag. Til brug for vurderingen vil styrelsen tage udgangspunkt i et 
nationalt marked. 

5. Vurdering af fusionen 

Parterne har oplyst, at Nordea ikke har aktiviteter inden for operationel 
leasing. I vurderingen af de snævrest mulige potentielle segmenter vil sty
relsen derfor fokusere på finansiel leasing og hire purchase.  

Parterne har oplyst, at deres samlede markedsandel på et samlet marked 
for leasing inklusive hire purchase i 2018 udgør ca. [10-20] pct. baseret på 
anskaffelsesværdi og ca. [10-20] pct. baseret på bogført værdi.9 Parterne 
har videre oplyst, at deres samlede markedsandel på et potentielt marked 
for finansiel leasing inklusive hire purchase udgør ca. [10-20] pct. baseret 
på anskaffelsesværdi og ca. [10-20] pct. baseret på bogført værdi.  

Parterne har oplyst, at deres samlede markedsandel på et potentielt marked 
for finansiel leasing eksklusive hire purchase udgør ca. [10-20] pct. baseret 
på anskaffelsesværdi og ca. [10-20] pct. baseret på bogført værdi. Endelig 
har parterne oplyst, at deres samlede markedsandel på et potentielt marked 
for hire purchase udgør ca. [10-20] pct. baseret på anskaffelsesværdi og ca. 
[10-20] pct. baseret på bogført værdi.  

Styrelsen er desuden opmærksom på, at der i tidligere praksis er overvejet 
yderligere segmenter. Det er imidlertid, på baggrund af de af parterne frem
lagte data, styrelsens vurdering, at overvejelser om sådanne eventuelle seg
menteringer ikke har betydning for vurderingen i denne sag, selvom par
terne på disse undersegmenter har lidt større markedsandele. 

Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale 

8 Jf. fx Kommissionens afgørelse af 14. september 2017 i sag M.8414, DNB/Nordea/Lu

minor Group, punkt 68-71, Kommissionens afgørelse af 14. juni 2016 i sag M.7944, 
Credit Mutuel/GE Capital, punkt 22 og Kommissionens afgørelse af 3. december 2008 i 
sag M.5384, BNP Paribas/Fortis, punkt 76.  
9 Anskaffelsesværdien er udtryk for kalenderårets vækst, mens den bogførte værdi er 
den samlede beholdning. Parternes markedsandele er opgjort på baggrund af oplysnin
ger fra brancheorganisationen Finans og Leasing. Branchetallene fra Finans og Leasing 
tal omfatter kun Finans og Leasings medlemmer, som omfatter alle de største og væsent
ligste aktører på markedet, mens omsætning fra andre selskaber ikke er medtaget. Par
terne har på den baggrund anført, at parternes markedsandele kan være overvurderet.    
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fusioner10 at en markedsandel under 25 pct. indebærer et indicium for at 
fusionen på grund af de deltagende virksomheders begrænsede markeds
andele ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence.11

Parterne har oplyst, at HHI efter fusionen på et overordnet marked for lea
sing inklusive hire purchase i 2018 udgør [1.500-2.000], mens ændringen 
i HHI er [<250].12 Det bemærkes, at ændringen i HHI for alle de oven
nævnte segmenter ligger i intervallet  [<250].  

Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale 
fusioner at det er ”usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale 

konkurrencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem 1000 

og 2000 og et delta under 250,(…) medmindre der foreligger særlige om

stændigheder(…)”13

Parterne har endvidere oplyst, at parternes største konkurrenter, ligesom 
parterne selv, er store finanskoncerner, der blandt andet omfatter flere af 
de største danske finanskoncerner, som ifølge parterne tilbyder finansiel 
leasing af de relevante aktivtyper til forskellige kundegrupper.  

Endelig har parterne anført, at [xxx], hvilket indebærer, at en forhandler 
typisk har flere leasingselskaber at vælge mellem, når denne skal tilbyde 
kunden en leasingaftale.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrede den 18. februar på sin 
hjemmeside alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger 
til fusionen. Styrelsen har ikke modtaget nogen bemærkninger. 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til ind
sigelser. 

6. Konklusion 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled
ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu
sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 
7. 

10 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kon
trol med fusioner og virksomhedsovertagelser. EUT 2004 C 31/5. 
11 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, punkt 18. 
12 I HHI-beregningen er parternes markedsandel målt på anskaffelsesværdi lagt til 
grund. 
13 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, punkt 20. 
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Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan 
tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 
§ 12 f, stk. 1, nr. 1. 
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