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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Grøn-
lands Selvstyres erhvervelse af enekontrol over Air Greenland A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. maj 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Grønlands Selvstyre og Air Greenland 
A/S, 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 fuld-
stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 14. maj 2019. 

Ved fusionen erhverver Grønlands Selvstyre (”Selvstyret”) Red 1 A/S 
(som ultimativt er ejet af SAS AB) og Finansministeriets Departements 
(samlet ”Sælgerne”) ejerandele i Air Greenland A/S, hvorved Selvstyrets 
og Sælgernes forhenværende fælleskontrol over Air Greenland A/S er-
stattes af Selvstyrets enekontrol. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration og en række 
decentrale institutioner. Centraladministrationen har, ud over ansvaret 
for den offentlige forvaltning, ansvaret for en række selvstyreejede sel-
skaber. De selvstyreejede selskabers aktiviteter omfatter energiforsy-
ning, telekommunikation og lufthavnsdrift samt erhvervsvirksomhed 
inden for blandt andet fiskeri, skibstrafik, engros- og detailhandel i 
Grønland. 

Air Greenland er det primære luftfartsselskab i Grønland. Herudover 
driver Air Greenland blandt andet fragtvirksomhed og gennem datter-
selskaberne Grønlands rejsebureau og Hotel Arctic også rejsebureau- og 
hoteldrift. 

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. 2 i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion hvor en virksomhed overtager 
enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sam-
men med en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet 
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  
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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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