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Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Algeco 
Holdings B.V.’s erhvervelse af enekontrol over TS Nordics Holding 
AB 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. september 2020 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem Algeco Holdings B.V. og TS 
Nordics Holding AB, 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 29. sep-
tember 2020. 

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Algeco Holdings 
B.V. ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i TS Nordics Holding 
AB. 

TS Nordics Holding AB er et svensk selskab, der er aktive inden for salg 
og udlejning af midlertidige modulære bygninger til offentlige og private 
kunder såsom kontorer, skoler, sundhedscentre og boliger i Norden. TS 
Nordics Holding AB er i Danmark aktive gennem selskaberne Temporary 

Space Nordics ApS og Temporary Space Nordics Pavilions A/S. TS Nordics 
Holding AB er derudover aktive i Sverige, Norge og Finland. 

Algeco Holdings B.V. er et nederlandsk selskab, der ligeledes er aktive 
inden for salg og udlejning af midlertidige modulære bygninger til offent-
lige og private kunder. Algeco Holdings B.V. sælger og udlejer modulære 
bygninger til brug i flere sektorer, herunder byggeri, offentlig administra-
tion, uddannelse samt industri. Algeco Holdings B.V. er aktive i Europa 
og Asien og har haft begrænsede aktiviteter i Danmark. 

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. 4, 
litra a), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusio-
ner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markeds-
andel 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 Forbrugerstyrel-
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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. 
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