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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kingspan 

Holding Netherlands B.V.’s erhvervelse af Troldtekt A/S. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. april 2022 en forenklet 

anmeldelse af en fusion mellem Kingspan Holding Netherlands B.V. 

(”Kingspan”) og Troldtekt A/S (”Troldtekt”), 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, ud over en fuldstændig anmeldelse, har modtaget do-

kumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 7. april 2022.  

 

Transaktionen indebærer, at Kingspan overtager 100 pct. af aktiekapitalen 

i Troldtekt. Med transaktionen erhverver Kingspan dermed enekontrol 

over Troldtekt, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

 

Troldtekt er en dansk producent af træbaserede akustikplader til lofts- og 

vægbeklædning. Deres produkter anvendes i flere forskellige 

sammenhænge inden for byggesektoren, primært i industribygninger, 

private boliger, kontorer, restauranter, sportscentre og kultursteder samt 

offentlige bygninger. Herudover er Troldtekt aktiv inden for salg af 

rammer/gitre til nedsænket loft. Troldtekt er desuden aktiv i Sverige og 

Tyskland gennem deres datterselskaber Troldtekt AB og Troldtekt 

Deutschland GmbH. 

 

Kingspan er et 100 pct. ejet datterselskab af Kingspan Group plc. Kingspan 

Groups hovedaktiviteter omfatter fremstilling af isolerede 

sandwichpaneler, isoleringsplader, lys- og luftløsninger, vand- og 

energiteknologi samt data- og gulvteknologi. Kingspan Group har 

produktions- og distributionsaktiviteter i hele verden og er i øjeblikket 

aktiv i mere end 70 lande. Kingspan ejer i Danmark Kingspan A/S og 

Kingspan Insulation ApS, der bl.a. er aktiv med sandwichpaneler og 

isolering, samt LOGSTOR A/S, der er aktiv med produktion af 

præisolerede rørsystemer, bl.a. til fjernvarme. 

 

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

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 anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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. 


