
Dato: 18. november 2019 

Sag: 19/13867-11 

Sagsbehandler: /tkb 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

ERHVERVSMINISTERIET

NOTAT

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida 
Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling 
Systems A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. november 2019 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem Bravida Danmark A/S (”Bravida 
Danmark”) og ICS Industrial Cooling Systems A/S (”ICS”), jf. konkurren-
celovens § 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 18. november 2019. 

Ved gennemførelsen af fusionen erhverver Bravida 100 pct. af kapitalan-
delene i ICS. Gennemførelsen af den anmeldte fusion vil således medføre 
et skifte i kontrollen over ICS. 

Bravida Danmark er datterselskab af Bravida-koncernen. Bravida koncer-
nen leverer tekniske installations- og serviceydelser i Danmark, Norge, 
Sverige og Finland. Bravida Danmark udfører aktiviteter inden for el, 
varme, ventilation og sanitetsteknik, herunder installation og service af 
standardiserede kølesystemer. Endvidere beskæftiger koncernen sig med 
aktiviteter inden for brand & sikring, automation, tele/data, opgaver inden 
for fjernvarme og jordarbejde samt trafik- og el-infrastruktur. 

ICS er en installations- og servicevirksomhed, som via egen design & 
engineering-virksomhed primært har aktiviteter inden for kundetilpas-
sede industrielle køleanlæg og varmepumpeanlæg. ICS tilbyder desuden 
serviceydelser til sådanne anlæg. I tillæg hertil tilbyder virksomheden in-
dustrielle ammoniakløsninger og semiindustrielle freonløsninger. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-
stiger 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 markeds-
andel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de forelig-
gende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 



2

og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-
ling, 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. 


	Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bravida Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICS Industrial Cooling Systems A/S 



