
 

 

NOTAT 

 

NOTAT 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AP Ejen-

domme P/S’ og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt 

fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. april 2022 en forenk-

let anmeldelse af AP Ejendomme P/S’ og Randers Kommunes etablering 

af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S, jf. kon-

kurrencelovens § 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 dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fri-

sterne begyndte at løbe den 25. april 2022. 

 

Det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S vil efter 

fusionen være ejet i fællesskab af AP Ejendomme P/S og Randers Kom-

mune. Randers Kommune vil på tidspunktet for indgåelse af aftalen eje 49 

pct. af Flodbyen Randers P/S og AP Ejendomme vil eje 51 pct. af Flodbyen 

Randers P/S. 

Flodbyen Randers P/S skal forestå arealudviklingen af ca. 245.000 m2 med 

en forventet samlet byggeret på 170.000 etagemeter i forbindelse med et 

byudviklingsprojekt i Randers Kommune ved navn ”Flodbyen Randers – 

Byen til Vandet”. 

Randers Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Randers 

Kommune ejer derudover selskaberne Vandmiljø Randers A/S og Randers 

Havn. Randers Kommune udlejer i begrænset omfang kommunale bygnin-

ger og ejer endvidere en række ældreboliger, hvor udlejning og administra-

tion håndteres af tredjepart. 

AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktie-

selskab som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP 

Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine in-

vesteringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via dattersel-

skabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som 

foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. 

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

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller flere virksomheder er-

hverver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver – eller forventes 

at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang.  

 

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.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 

 


