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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Aktiesel-

skabet Schouw & Co.’s erhvervelse af Enics AG 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juli 2022 en forenklet 

anmeldelse af en fusion mellem Aktieselskabet Schouw & Co. og Enics 

AG, 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 anmel-

delsen. Fristerne begyndte at løbe den 26. juli 2022. 

 

Aktieselskabet Schouw & Co. vil med transaktionen erhverve enekontrol 

over Enics AG gennem holdingselskabet Selskabet af 20.06.2022 A/S. Den 

tidligere ejer af Enics AG, Ahlstom Capital Oy, vil fortsat eje 20 pct. af 

aktierne i Enics AG via Selskabet af 20.06.2022 A/S. 

 

Enics AG er en schweizisk funderet elektronikproducent, der leverer så-

kaldte Electronics Manufacturing Services. Electronics Manufacturing 

Services omfatter levering af produkter og tjenester til originalproducenter 

af elektronik, herunder blandt andet vedrørende produktdesign, prototy-

ping, produktion, test, distribution og eftersalgsservice. Enics AG’s kunder 

er industrielle elektronikvirksomheder, herunder blandt andet producenter 

af tog og elevatorer. Enics AG har produktionssteder i Kina, Estland, Fin-

land, Slovakiet, Sverige, og Malaysia.  

 

Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat med 

en række internationale industrivirksomheder i sin investeringsportefølje, 

herunder blandt andet elektronikproducenten GPV International A/S 

(”GPV”). GPV er aktiv inden for Electronics Manufacturing Services og 

specialiseret i levering af produkter og tilknyttede tjenester inden for elek-

tronik, mekanik, kabelføring og mekatronik. GPV’s kunder omfatter blandt 

andet store internationale producenter inden for medtech-, industri-, clean-

tech- og transportsektoren. GPV har produktionssteder i Østrig, Kina, Dan-

mark, Tyskland, Mexico, Slovakiet, Sri Lanka, Schweiz og Thailand.  

  

Aktieselskabet Schouw & Co. ejer endvidere virksomhederne BioMar 

(producent af foder til industrielt fiskeopdræt), Hydra-Specma (producent 

af hydraulik til industrien). Fibertex Personal Care og Fibertex Nonwovens 

(producenter af såkaldt nonwovens/ikke-vævet stof til brug i henholdsvis 

hygiejne- og industriprodukter).  
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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. 4, litra 

a, 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. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver 

anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen god-

kendt 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. 


