
i c.m, -~-- ----
KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 

Dato: 29. november 2018  

Sag: 18/18161-35  

Sagsbehandler: / CHJ  

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

ERHVERVSMINISTERIET

NOTAT 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ambea 
AB (publ)’s erhvervelse af enekontrol over Aleris Omsorg A/S og 
Aleris Netværk ApS 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. november 2018 en 
forenklet anmeldelse af Ambea AB (publ)'s (”Ambea”) erhvervelse af 
enekontrol over Aleris Omsorg A/S og Aleris Netværk ApS, jf. konkur-
rencelovens § 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 fuldstændig a nmeldelse 
har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fri-
sterne begyndte at løbe den 26. november 2018. 

Ambea erhverver ved en aktieoverdragelsesaftale enekontrol og 100 pct. 
af aktiekapitalen i Aleris Care AB og derved dennes direkte og indirekte 
datterselskaber i Sverige, Norge og Danmark, herunder de to 100 pct. 
ejede danske datterselskaber Aleris Omsorg A /S og Aleris Netværk ApS. 

Ambea er leverandør af pleje- og omsorgsaktiviteter i Sverige og Norge. 
Ambea udbyder igennem sine datterselskaber aktiviteter inden for ældre-
pleje og pleje af personer med fysiske eller psykiske handicap. Ambea 
har ikke aktiviteter i Danmark. Ambea er ultimativt ejet og kont rolleret af 
Triton Fund III, som er en del af Triton Partners (”Triton”), og Kohlberg 
Kravis Roberts & Co (”KKR”) i fællesskab. Både Triton og KKR ejer og 
kontrollerer en række andre virksomheder. KKR ejer bl.a. EchoNous og 
Panasonic Healthcare, der begge udvikler medicinsk udstyr. EchoNous er 
ikke aktiv i Danmark, mens Panasonic Healthcare sælger medicinsk ud-
styr i Danmark. 

Aleris Omsorg A /S og A leris Netværk ApS er leverandør af ydelser inden 
for plejeområdet og driver 6 plejehjem, 3 botilbud til handicappede, gen-
optræning, 3 dagcentre og hjemmepleje m.v. 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. 3, 
litra a), i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusions--
parterne er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked, 
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eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i for-
hold t il et produktmarked, hvor på en a nden f usionspart opererer. 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning 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 delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 2. 
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