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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sedgwick 

Europa B.V.’s erhvervelse af enekontrol over Sedgwick Leif Hansen 

A/S  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. august 2022 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem Sedgwick Europa B.V. (”Sedgwick Eu-

ropa”) og Sedgwick Leif Hansen A/S (”Sedgwick Leif Hansen”), 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, ud over en fuldstændig anmel-

delse, har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. 

Fristerne begyndte at løbe den 2. august 2022. 

 

Sedgwick Europa ejer i dag 18,18 pct. af aktierne i Sedgwick Leif Hansen. 

Med transaktionen erhverver Sedgwick Europa de resterende 81,82 pct. af 

aktierne og opnår derved enekontrol over Sedgwick Leif Hansen.  

 

Sedgwick Leif Hansen er aktiv inden for forsikringsrelaterede services. 

Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser inden for behandling af skader fra 

arbejdsskader og ulykker, taksering, risikovurdering samt skadebehandling 

i Danmark. Sedgwick Leif Hansen leverer ydelser til bl.a. forsikringssel-

skaber, selvforsikrede offentlige myndigheder, kommuner, regioner og øv-

rige offentlige institutioner.  

 

Sedgwick Europa er del af Sedgwick-koncernen, som er en del af kapital-

fonden Carlyle Group. Sedgwick-koncernen er en global udbyder af tek-

nologibaserede løsninger til risikostyring, forsikringsstyring og integreret 

forretningsstyring. Sedgwick-koncernen leverer bl.a. ydelser vedrørende 

skadesbehandling, skadesafregning, skadesrådgivning og bygningssane-

ring. Sedgwick-koncernen leverer forsikringsrelaterede ydelser som tred-

jepartsudbyder til bl.a. forsikringsgivere, selvforsikringsselskaber, genfor-

sikringsselskaber, forsikringsmæglere og myndigheder.  

 

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, i 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

Dato: 10. august 2022 

Sag: 22/06594 

Sagsbehandler: /SSN 

 

 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 

KONKURRENCERÅDET 

 



 

  2 
 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer.  

 

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. 


