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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etable-
ringen af et selvstændigt fungerende joint venture, Axione, mel

 
lem 

Bouygues Energies&Services og Mirova Société Anonyme 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. december 2018 en  
forenklet anmeldelse af oprettelsen af joint venturet Axione mellem  Bou-
ygues Energies&Services og Mirova Société Anonyme, 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. Frister-
ne begyndte at løbe den 20. december 2018. 

Mirova Société Anonyme erhverver ved transaktionen knap halvdelen af 
aktierne i Axione der i dag er et helejet datterselskab under Bouygues 
Energies&Services. Efter oprettelsen af  joint venturet vil Bouygues Ener-
gies&Services og Mirova have fælles kontrol over Axione.  

Bouygues Energies&Service er del af Bouygues-gruppen, der er et fransk 
børsnoteret selskab. Bouygues-gruppen er bl.a. aktiv inden for entrepri-
ser, fast ejendom, veje, medier og telekommunikation.  

Mirova Société Anonyme er del af Groupe BPCE. Koncernen er primært 
aktiv inden for bankvirksomhed, men har også aktiviteter inden for bl.a. 
fast ejendom. 

Axione er aktiv i Frankrig og Gabon inden for telekommunikation, her-
under etablering og drift af fibernetværk, samt trådløse netværk til mobil-
telefoni. Axione har ikke  aktiviteter i Danmark.  

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen,  
overstiger omsætningstærsklerne i  konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

Ifølge det oplyste er der tale om  en fusion omfattet af §  3, stk. 1, nr. 1 i 
bekendtgørelse nr.  1005 af 15. august 2013 om  anmeldelse af fusioner. 
Det betyder,  at der er tale om  en fusion hvor to eller flere virksomheder 
erhverver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver – eller for-
ventes at ville drive – virksomhed i  Danmark i  ubetydeligt omfang. Idet 
fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 
til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusio-
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nen 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. 
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