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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AURA 

VE A/S og Danish Agro a.m.b.a.’s etablering af det selvstændigt fun-

gerende joint venture ADA Green Energy A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2022 en for-

enklet anmeldelse af et joint venture mellem AURA VE A/S og Danish 

Agro a.m.b.a, 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 

fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 9. november 2022. 

 

Transaktionen udgør oprettelsen af det selvstændigt fungerende joint ven-

ture, ADA Green Energy A/S, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, 

jf. stk. 2.  

 

ADA Green Energy A/S skal investere i grønne projekter inden for vedva-

rende energi. Det er joint venturets mål, at der skal produceres mindst 200 

GWh årligt senest i 2025 og samarbejdet indgår i AURA-koncernens stra-

tegi om at deltage i en mere vedvarende og bæredygtig energiproduktion i 

Danmark. Den producerede elektricitet skal være med til at sikre, at Danish 

Agro koncernens forsyning af elektricitet i Danmark på sigt udelukkende 

kommer fra vedvarende energikilder. 

 

AURA VE A/S er et 100 pct. ejet selskab af AURA Energi A.M.B.A. 

AURA-koncernen består af flere virksomheder, som alle har en relation til 

forsyning og energihandel, aktiviteter inden for elforsyning, beslægtede 

aktiviteter, internet, telekommunikation, opladning af el-biler og delebiler. 

 

Danish Agro a.m.b.a er en del af Danish Agro koncernen, som består af 

mere end 100 agroindustrielle selskaber i ind- og udland, der hovedsageligt 

er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblan-

dinger, gødning, planteværn, såsæd, maskinhandel og energi samt køb af 

afgrøder fra landbruget. 

 

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. 1 og 

nr. 4, litra a) og litra b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om an-

meldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller 

flere virksomheder erhverver fælles kontrol over et joint venture, der kun 

driver – eller forventes at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt 

omfang. Desuden er den samlede markedsandel mindre end 15 pct. for alle 

de fusionsparter, der opererer på det samme produktmarked og geografiske 

marked, omfattende Danmark eller en del heraf. Endelig er de individuelle 

eller samlede markedsandele mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, 

der opererer på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i 

forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter 

opererer, på et geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen 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. 
 


