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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af E.ON 
Sverige AB’s erhvervelse af enekontrol over Coromatic Holding AB 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. juni 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem E.ON Sverige AB (herefter ”E.ON Sve-
rige”) og Coromatic Holding AB (herefter ”Coromatic”), jf. konkurrence-
lovens § 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 24. juni 2019. 

Transaktionen indebærer, at E.ON Sverige, erhverver 100 pct. af aktierne 
i Coromatic. E.ON Sverige erhverver dermed enekontrol over Coromatic 
og dennes datterselskaber. 

E.ON Sverige er 100 procent ejet af E.ON Nordic Aktiebolag, hvis moder-
selskab er E.ON SE. E.ON-koncernen har overordnet aktiviteter inden for 
områderne: i) produktion af energi (varme, kraftvarme og vindenergi) her-
under fra vedvarende kilder, ii) energidistribution og iii) kundeløsninger, 
herunder detailsalg af elektricitet og gas. Derudover har E.ON i Danmark 
et netværk af ladestandere til elbiler. 

Coromatic har specialiseret sig i sikker adgang til strøm og datakommuni-
kation til forretningskritiske funktioner via rådgivning, drift, service og 
vedligehold. Desuden designer, bygger og driver Coromatic energieffek-
tiv, teknisk infrastruktur. Endelig designer, bygger og vedligeholder Coro-
matic datacentre og tilbyder skræddersyede netværks- og datakommunika-
tionsløsninger. 

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. 3, litra 
a, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion hvor ingen af fusionsparterne er 
aktive på det samme produktmarked og geografiske marked eller på et pro-
duktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produkt-
marked, hvorpå en anden fusionspart operer. Idet fusionen på baggrund af 
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de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sags-
behandling, 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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