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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CBRE 

Corporate Outsourcing ApS’ erhvervelse af enekontrol over Intego 

A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. maj 2021 en forenklet 

anmeldelse af en fusion, hvor CBRE Corporate Outsourcing ApS erhver-

ver enekontrol over Intego 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 gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 4. 

maj 2021. 

 

Transaktionen medfører, at CBRE Corporate Outsourcing ApS opnår ene-

kontrol med Intego A/S.  

 

CBRE Corporate Outsourcing ApS leverer facility management service, 

herunder drift af bygninger for bygningsejere. CBRE Corporate Outsour-

cing ApS indgår i CBRE koncernen. Koncernen er et kommercielt ejen-

domsservice- og investeringsselskab, som tilbyder en række integrerede 

tjenester, herunder transaktions- og projektstyring, ejendomsadministra-

tion, investeringsstyring og meget andet. 

 

Intego A/S er en dansk teknisk servicevirksomhed, der bistår danske virk-

somheder med vedligeholdelse og servicering af maskiner og bygninger 

samt produktionsoptimering og -automatisering. 

 

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 i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel 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 de individuelle eller samlede markedsandele er 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 omfat-

tende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de forelig-

gende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-

ling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  
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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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