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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af KK-

Group A/S' erhvervelse af enekontrol over Vestas Wind Systems A/S’ 

converter og controls-forretning 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. oktober 2022 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem KK-Group A/S og Vestas Wind 

Systems A/S’ converter & controls-forretning, 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 doku-

mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 26. oktober 2022. 

 

Fusionen indebærer, at KK-Group A/S erhverver enekontrol over Vestas 

Wind Systems A/S’ converter & controls-forretning, herunder produkti-

onsfaciliteter i Tianjin (Kina), Hammel (Danmark) og Oragadam (Indien) 

med tilhørende medarbejdere og øvrige tilknyttede aktiver. Disse tre fa-

brikker producerer en række komponenter, herunder converters og elektro-

niske kontrolsystemer til brug for Vestas Wind Systems A/S´ produktion 

af vindmøller. Efter fusionen skal fabrikkerne fortsat producere og levere 

ovenstående komponenter til Vestas Wind Systems A/S. 

 

KK-Group A/S er en dansk koncern, der er aktiv indenfor "power conver-

sion systems", og som udvikler og producerer styresystemer til vindmølle-

industrien. Herudover leverer KK-Group A/S kontrol- og overvågningssy-

stemer til vindmøller samt service og vedligeholdelse af både styresyste-

merne og kontrol- og overvågningssystemerne. KK-Group A/S udbyder 

sine produkter og serviceydelser i hele verden. 

 

KK-Group A/S indgår i A.P. Møller Gruppen. APMH Invest A/S er A.P. 

Møller Holding A/S' investeringsselskab, og ejer foruden KK-Group A/S 

en række selskaber, herunder bl.a. Nissens Cooling Solutions A/S. A.P. 

Møller Holding A/S kontrollerer endvidere transport- og logi-stikvirksom-

heden A.P. Møller-Maersk A/S. 

 

Vestas Wind Systems A/S er et børsnoteret dansk vindmølleselskab, som 

er aktiv inden for udvikling, produktion, levering og servicering af land- 

og havvindmøller. Vestas udbyder ligeledes sine produkter og serviceydel-

ser i hele verden. 
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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. 3, i 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer 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, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 
 


