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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etable-
ring af et selvstændigt fungerende joint venture, K/S Thorup-Sletten, 
mellem Eurowind Energy A/S og AURA VE A/S 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. januar 2021 en for-
enklet anmeldelse vedrørende etableringen af et selvstændigt fungerende 
joint venture, K/S Thorup-Sletten, mellem Eurowind Energy A/S og 
AURA VE A/S, 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 betaling af ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 21. januar 2021. 
 
Eurowind Energy A/S er moderselskab i Eurowind Energy-koncernen, 
hvis hovedaktivitet er ejerskab, drift, administration samt køb, salg og ud-
vikling af vindmølle- og solcelleparker i Europa. Eurowind Energy-kon-
cernen har aktiviteter inden for produktion og engrossalg af fysisk el og 
systemydelser på elmarkedet, samt endvidere aktiviteter vedrørende finan-
siel handel med el og salg af certifikater på elmarkedet. Eurowind Energy 
A/S er delvist kontrolleret af Norlys Holding A/S, som på elmarkedet 
blandt andet har aktiviteter inden for elforsyning, elhandel, energibesparel-
ser samt vedvarende energiproduktion. 
 
AURA VE A/S er ejet AURA Energi A.M.B.A., som omfatter en række 
virksomheder med aktiviteter inden for forsyning og energihandel. AURA 
Energi-koncernen har blandt andet aktiviteter inden for produktion og en-
grossalg af fysisk el og systemydelser på elmarkedet, elforsyning, detail-
salg af el samt beslægtede aktiviteter og endvidere aktiviteter vedrørende 
internetydelser, telekommunikation, opladning af el-biler og delebiler. 
 
K/S Thorup-Sletten vil være aktiv på markedet for produktion og engros-
salg af fysisk el, samt salg af systemydelser på elmarkedet. Selskabets 
vindpark vil bestå af 13 vindmøller på hver 4,3 MW. 
 
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. 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 
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det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark 
eller en del heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er min-
dre 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 anledning til indsigelser, har Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbe-
handling, 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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