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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af APMH 
Invest A/S’ overtagelse af KK Wind Solutions Holding ApS 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. juli 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem APMH Invest A/S og KK Wind Solu-
tions Holding ApS, 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 beta-
ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 31. juli 
2019. 

APMH Invest A/S erhverver ved transaktionen samtlige aktier i KK 
Wind Solutions Holding ApS og opnår derved enekontrollen over selska-
bet. 

KK Wind Solutions Holding ApS er en dansk koncern, der er aktiv inden-
for "power electronic systems", og som udvikler og producerer styresy-
stemer til vindmølleindustrien. Herudover leverer KK Wind Solutions 
Holding ApS kontrol- og overvågningssystemer til vindmøller samt ser-
vice og vedligeholdelse af både styresystemerne og kontrol- og overvåg-
ningssystemerne. 

APMH Invest A/S er et datterselskab til A.P. Møller Holding A/S, der 
forestår investeringer for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal. A.P. Møller Holding A/S kontrollerer 
ligeledes A.P. Møller-Mærsk A/S, der er aktiv indenfor transport- og lo-
gistik i form af containertransport, linjerederi, terminal- og havnetjenester 
samt landtransport. 

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.  

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra a i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor ingen af fusions-
parterne er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked 
eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i for-
hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart operer. Idet fusio-
nen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til 



2

indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen 
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. 
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