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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Intact Fi-
nancial Corporation erhvervelse af enekontrol over RSA Insurance 
Group plc’s forretning undtagen aktiviteter i Norge og Sverige 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. februar 2021 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Intact Financial Corporation 
(”Intact”) og RSA Insurance Group plc’s (”RSA”) forretning undtagen ak-
tiviteter i Norge og Sverige, 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 26. februar 
2021. 
 
Transaktionen indebærer blandt andet, at Intact erhverver enekontrol over 
RSA’s danske forretning, som er placeret i selskabet Codan A/S. 
 
Parterne har oplyst, at Intact og Tryg A/S (”Tryg”) har indgået en aftale 
om, at Tryg erhverver enekontrol over RSA’s aktiviteter i Norge og Sve-
rige. Da disse aktiviteter inden fusionen ligger i det danske selskab Codan 
A/S sammen med RSA’s aktiviteter i Danmark, har parterne endvidere op-
lyst, at der umiddelbart efter closing vil blive gennemført en opsplitning af 
Codan A/S i de danske aktiviteter og de norske og svenske aktiviteter. Med 
aftalen mellem Intact og Tryg ejer Intact og Tryg hver halvdelen af de dan-
ske aktiviteter i Codan A/S. Trygs ejerandel udløser dog kun 49,8 pct. af 
stemmerettighederne i de danske aktiviteter i Codan A/S.   
 
Intact Financial Corporation er et canadisk selskab aktiv på markedet for 
skadeforsikring i Canada og USA. Intact Financial Corporation har ikke 
nogen forsikringsaktiviteter i EØS, herunder Danmark. 
 
RSA er et internationalt forsikringsselskab noteret på London Stock Ex-
change, aktiv på markedet for skadeforsikring hovedsageligt i Storbritan-
nien, Irland, Canada, Mellemøsten og Skandinavien. Aktiviteterne i Skan-
dinavien er placeret under det danske selskab Codan A/S. 
 
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. 2. 
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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.  
 
Den anmeldte fusion indebærer, at Tryg får en ejerandel i de danske akti-
viteter i Codan A/S, og styrelsen har derfor indhentet oplysninger fra par-
terne til belysning af Trygs indflydelse på Codan A/S’ danske forretning 
samt Trygs ejerandels betydning for konkurrencen i forbindelse med vur-
deringen af, hvorvidt fusionen vil hæmme den effektive konkurrence bety-
deligt.  
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger giver fusionen ikke anledning 
til indsigelser, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor 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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