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NOTAT 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusionen 
mellem Juristernes & Økonomernes Pensionskasse og Danske Civil- 
og Akademiingeniørers Pensionskasse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 30. april 2019 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Juristernes & Økonomernes Pen-
sionskasse (herefter JØP) og Danske Civil- og Akademiingeniørers Pen-
sionskasse (herefter DIP), 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 beta-
ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 30. april 
2019. 

Fusionen indebærer, at DIP opløses uden likvidation, og at DIP's aktivite-
ter og forpligtelser overdrages som helhed til JØP som fortsættende pen-
sionskasse. DIP's medlemmer bliver ved gennemførelsen af fusionen 
medlemmer i JØP, som ændrer navn til ”P+, Pensionskassen for Akade-
mikere”. Der er således tale om en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, 
stk. 1, nr. 1. 

JØP er en tværgående pensionskasse for jurister og økonomer samt andre 
med en uddannelse, som berettiger til medlemskab i Danmarks Jurist- og 
Økonomforbund (DJØF). JØP har ca. 67.000 medlemmer og er 100 % 
ejet af disse medlemmer. JØP tilbyder bl.a. arbejdsmarkedspensionsord-
ninger og individuelle pensionsordninger og forvalter ca. 79 mia. kr. JØP 
har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med DIP, ”P+-samarbejdet”, der 
består i fælles administration af JØP og DIP. 

DIP er en tværgående pensionskasse for ingeniører, som opfylder betin-
gelserne for optagelse i Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). DIP har ca. 
29.000 medlemmer og er 100 % ejet af disse medlemmer. DIP tilbyder 
bl.a. arbejdsmarkedspensionsordninger, firmapensionsordninger og indi-
viduelle pensionsordninger og forvalter ca. 40 mia. kr. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, stk. 1, nr. 1, 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 
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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.  

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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