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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af SAMEJI 

og NRGi Administrations erhvervelse af fælleskontrol med vindmølle- 

og solcelleparker 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. oktober 2021 en for-

enklet anmeldelse af oprettelsen af et joint venture selskab mellem 

SAMEJI K/S (”SAMEJI”) og NRGi Administration A/S (”NRGi Admini-

stration”), 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 11. oktober 2021. 

 

Ved transaktionen etableres det selvstændigt fungerende joint venture sel-

skab NRGI Renewables A/S, som SAMEJI og NRGi Administration opnår 

fælles kontrol med. Som led i transaktionen foretager NRGi Administra-

tion et apportindskud af bl.a. en række datterselskaber, der er ejere eller 

medejere af en række vindmølle- og solcelleparker samt en pipeline af en 

igangværende udviklingsportefølje af vindmølle- og solcelleparker.  

 

Joint venturets aktivitetsområde vil være inden for produktion og engros-

salg af el fra vindmølle- og solcelleparker. 

 

SAMEJI er enekontrolleret af Sampension Livsforsikring A/S (”Sampen-

sion”) og oprettet til brug for investeringer indenfor ejendomme og infra-

struktur generelt. Sampension er et kundeejet pensionsselskab, der tilbyder 

både arbejdsmarkedspensioner og firmapensioner. Sampension er bl.a. 

også aktiv inden for fast ejendomsområdet i form af udlejningsaktivitet 

både til private og erhverv. 

 

NRGi Administration er enekontrolleret af NRGi a.m.b.a. (”NRGi”) og er 

holding- og administrationsselskab for en række datterselskaber i NRGi-

koncernen. NRGi-koncernen er forud for transaktionen aktiv inden for en 

række forskellige forretningsområder, herunder produktion og engrossalg 

af el, indkøb af el, detailsalg af el, distribution af el, elinstallation, energi-

rådgivning og bygherrerådgivning. 

 

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. 
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Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a) og litra b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede mar-

kedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark 

eller en del heraf, og at de individuelle eller samlede markedsandele er 

mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmar-

ked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, 

hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk mar-

ked omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af 

de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sags-

behandling, 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. 


