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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Team 

Energies erhvervelse af 25,1 pct. af aktierne i og fælleskontrol over GP 

JOULE Connect 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. december 2021 en 

forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Team Energie GmbH & 

Co. KG (”Team”), GP JOULE Utility GmbH (”Utility”) og Minol Brunata 

GmbH (”Minol Brunata”), 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 dokumentation for beta-

ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 17. decem-

ber 2021. 

 

Med transaktionen erhverver Team 25,1 pct. af aktierne i og fælleskontrol 

over det selvstændigt fungerende joint venture GP JOULE Connect GmbH 

(”Connect”). Forud for transaktionen er Connect ejet af Utility og Minol 

Brunata. Efter transaktionen opnår Team, Utility og Minol Brunata fælles-

kontrol over Connect.  

 

Connects primære aktiviteter omfatter indkøb og anlæg af lade-infrastruk-

tur til elbiler samt udvikling og drift af i) ladenetværk, ii) digitale løsninger 

til fx delebilsservices, iii) applikationer og platforme og iv) forsyning af 

vedvarende energi. 

 

Team er et tysk datterselskab til DLG a.m.b.a. Team er bl.a. aktiv inden for 

salg af naturgas og fyringsolie til kunder i Tyskland, salg af brændstof fra 

tankstationer i Tyskland og salg af byggematerialer fra byggemarkeder i 

Tyskland. DLG a.m.b.a. er et dansk andelsselskab, der primært forhandler 

produkter til danske og udenlandske landmænd. 

 

Utility udbyder integrerede løsninger til produktion af energi fra solceller, 

vindmøller og biomasse. Utility har desuden aktiviteter relateret til produk-

tion af varme, hydrogen og e-mobility. Utility indgår i GP JOULE Group. 

GP JOULE Group udvikler projekter inden for solenergi, vindenergi og 

biomasse for bl.a. kommuner og projektudviklere. 

 

Minol Brunata tilbyder bl.a. services relateret til fakturering af energiud-

gifter og rådgivning af ejendomsselskaber om digitale løsninger (herunder 
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e-mobility). Minol Brunata indgår i Minol-Zeller Group, som bl.a. har dat-

terselskaber beskæftiget med udvikling og salg af forbrugsmålere samt re-

laterede services. 

 

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. 1 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 to eller flere virk-

somheder erhverver 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. 


