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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Verdo 
A/S’ erhvervelse af enekontrol med Eniig Varme Holding A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juni 2019 en forenk-
let anmeldelse af Verdo A/S’ (”Verdo”) erhvervelse af Eniig Varme Hol-
ding A/S (”Eniig Varme Holding”), 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 dokumen-
tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 
den 6. juni 2019. 

Transaktion indebærer, at Verdo erhverver 100 pct. af aktierne i Eniig 
Varme Holding. Verdo erhverver dermed enekontrol med Eniig Varme 
Holding, som ejer datterselskabet Eniig Varme A/S (”Eniig Varme”). 

Verdo er et dansk helejet datterselskab til Verdo S/I. Verdos hovedaktivi-
teter består i forsyning inden for energi, el og varme, grøn energiproduk-
tion, handel med brændsel, teknisk infrastruktur, og Verdo ejer blandt 
andet anlæg til produktion og distribution af kollektiv fjernvarme i Ran-
ders og omegn. 

Eniig Varme Holding er en del af Eniig-koncernen, hvis hovedaktiviteter 
er at drive produktions-, distributions- og forsyningsvirksomhed inden for 
el, naturgas, varme, fibernet og al virksomhed relateret hertil. Det er i 
Eniig Varme, at Eniig-koncernen har placeret ejerskabet til dets fjern-
varmenet, der forsyner Herning og omegn med kollektiv fjernvarme. 

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.  

Styrelsen modtog den 24. januar 2019 en anmeldelse af Verdos erhver-
velse af Eniig City Solutions A/S’ aktiviteter inden for vej- og gadebelys-
ning. Styrelsen godkendte denne fusion den 26. februar 2019.1 Eniig City 
Solutions A/S var ejet af Eniig-koncernen, ligesom det er tilfældet for 
Eniig Varme Holding i nærværende transaktion. 

De to transaktioner mellem Verdo og Eniig finder dermed sted inden for 
to år mellem de samme koncerner, hvorfor konkurrencelovens § 12, stk. 
3, finder anvendelse. Det medfører, at de to transaktioner skal betragtes 

1 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 26. februar 2019. 
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som en enkelt fusion, der finder sted på tidspunktet for den seneste trans-
aktion. Den første transaktion medførte et horisontalt overlap mellem 
parterne på markedet for gadelysaktiviteter til kommuner. Nærværende 
transaktion medfører alene en vertikal forbindelse på energisparemarke-
det. Det forhold at de to transaktioner skal betragtes som en fusion, æn-
drer ikke på styrelsens vurdering af den nærværende transaktion. 

Ifølge det oplyste er nærværende transaktion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra c), i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor en eller flere fusi-
onsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterføl-
gende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart 
opererer, men hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har 
markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere 
i Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 
ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-
sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-
lovens § 12 c, stk. 7.  

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, som de 
deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 
12 f, stk. 2. 
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