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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af APMH
Invest A/S’ erhvervelse af NCS International A/S
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. oktober 2021 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem APMH Invest A/S og NCS International 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 fuldstændig anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af gebyret
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. oktober 2021.
Transaktionen indebærer, at APMH Invest A/S' 100 pct. ejede datterselskab, APMH Invest XVII ApS, erhverver 100 pct. af aktierne i og således
enekontrol med NCS International A/S fra K. Nissen International A/S.
NCS International A/S er aktiv inden for udvikling og salg af kundetilpassede kølekomponenter, systemer og moduler til brug for vedvarende energi
(vindmøller og solcelleparker) og industrielle formål.
APMH Invest A/S er A.P. Møller Holding A/S' investeringsselskab, og ejer
en række selskaber med forskellige aktiviteter, herunder bl.a. Maersk Tankers A/S, Maersk Product Tankers A/S, The Drilling Company of 1972
A/S (Maersk Drilling), KK Wind Solutions A/S, A.P. Møller Capital P/S
og Faerch Group A/S, samt 21,3% af aktierne i Danske Bank. A.P. Møller
Holding A/S kontrollerer endvidere logistik- og transportvirksomheden
A.P. Møller-Maersk A/S.
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. 4, litra
b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det
betyder, at der er tale om en fusion, hvor de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på
et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et
geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen
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på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en
forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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