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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kemp & 
Lauritzen A/S’ erhvervelse af Lindpro A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. marts 2020 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Kemp & Lauritzen A/S og Lind-
pro 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 udover en fuld-
stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 20. marts 2020. 

Ved transaktionen erhverver Kemp & Lauritzen A/S 100 pct. af aktierne i 
Lindpro A/S fra MT Højgaard A/S. Lindpro A/S ejer inden transaktio-
nens gennemførelse datterselskabet Arssarnerit A/S. Arssarnerit A/S ind-
går ikke i transaktionen, men forbliver i MT Højgaards ejerskab efter 
gennemførelse af transaktionen.  

Kemp & Lauritzen A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksom-

hed inden for el, VVS og ventilation og beskæftiger sig med alle typer af

professionelle kunder, herunder erhvervsvirksomheder og offentlige insti-

tutioner samt private kunder. 

Lindpro A/S er en landsdækkende dansk installationsvirksomhed, der 

udfører installationsopgaver hovedsageligt inden for el-installationer. 

Lindpro beskæftiger sig også i et mindre omfang med VVS og ventilati-

on. Lindpro A/S bistår professionelle kunder herunder erhvervsvirksom-

heder og offentlige institutioner samt private kunder. 

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. 3, 
litra b i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. 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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