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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ene-

mærke & Petersen a/s' erhvervelse af enekontrol over NemByg A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. juni 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem Enemærke & Petersen a/s (”Enemærke 

& Petersen”) og NemByg A/S (”NemByg”), 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 doku-

mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 30. juni 2021. 

 

Enemærke & Petersen erhverver ved aktieoverdragelsesaftalen 60 pct. af 

aktiekapitalen i NemByg. Enemærke & Petersen vil ved erhvervelsen af 

aktiekapitalen opnå enekontrol over NemByg, idet Enemærke & Petersen 

på generalforsamlings- og bestyrelsesniveau ville have flertallet af stem-

merettighederne. 

 

Enemærke & Petersen er en dansk entreprenørvirksomhed, der indgår i MT 

Højgaard-koncernen. Koncernen er en nordisk bygge- og anlægskoncern 

bestående af moderselskabet MT Højgaard Holding A/S og datterselska-

berne MT Højgaard Danmark A/S, Ajos A/S, Scandi Byg A/S, Enemærke 

& Petersen, MT Højgaard International A/S og MT Højgaard Projektud-

vikling A/S samt en række datterselskaber til disse datterselskaber. Kon-

cernen udfører projekter i hele Danmark og har endvidere aktiviteter i ud-

valgte lande. 

 

NemByg er en dansk entreprenør-, tømrer-, murer- og betonvirksomhed 

beliggende i Tjæreborg. NemByg har fokus på opgaver i Region Syddan-

mark. 

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-

stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a og litra b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede mar-

kedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark 
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eller en del heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er min-

dre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked 

i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor 

en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked 

omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de 

foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbe-

handling, 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. 
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