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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etable-
ring af et selvstændigt fungerende joint venture, Norlys Energy Tra-
ding A/S, mellem Norlys Holding A/S og Eurowind Energy A/S 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

ERHVERVSMINISTERIET

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. juli 2020 en forenklet 
anmeldelse af et joint venture mellem Norlys Holding A/S (”Norlys Hol-
ding”) og Eurowind Energy A/S (”Eurowind Energy”), jf. konkurrencelo-
vens § 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 mod-
taget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne be-
gyndte at løbe den 7. juli 2020. 

Ved transaktionen etableres Norlys Energy Trading A/S (”Norlys Energy 
Trading”) som et selvstændigt fungerende joint venture mellem Norlys 
Holding og Eurowind Energy. Norlys Holding og Eurowind Energy vil 
have fælles kontrol over joint venturet.  

Norlys Energy Trading skal handle fysisk energi (el og gas) samt finan-
sielle kontrakter og certifikater i tilknytning til el- og gasmarkedet. Efter 
fusionen forventes de handelsaktiviteter, som Norlys-koncernen og Euro-
wind Energy-koncernen hidtil selv har håndteret internt eller købt eksternt 
vedrørende fysisk og finansiel handel i relation til el- og gasmarkedet, at 
blive varetaget af Norlys Energy Trading for henholdsvis Norlys-koncer-
nen og Eurowind Energy-koncernen. 

Norlys Holding er en del af Norlys-koncernen med aktiviteter inden for 
elforsyning, beslægtede aktiviteter, telekommunikation (inkl. Boxer og 
Stofa), el- og gashandel og -salg, energibesparelser samt vedvarende ener-
giproduktion. Norlys-koncernen har på elmarkedet endvidere aktiviteter 
vedrørende finansiel handel med el og køb af certifikater samt på gasmar-
kedet vedrørende finansiel handel med gas og handel med biogascertifika-
ter. 

Eurowind Energy er moderselskab i Eurowind Energy-koncernen, hvis ho-
vedaktivitet er ejerskab, drift, administration samt køb, salg og udvikling 
af vindmølle- og solcelleparker i Europa. Eurowind Energy-koncernen har 
aktiviteter inden for produktion og engrossalg af fysisk el, samt endvidere 
aktiviteter vedrørende finansiel handel med el og salg af certifikater på el-
markedet. 
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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) og litra b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede mar-
kedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 
det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark 
eller en del heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er min-
dre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked 
i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor 
en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked 
omfattende Danmark eller en del heraf.  

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-
ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-
sionen 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. 


	Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af etable-ring af et selvstændigt fungerende joint venture, Norlys Energy Tra-ding A/S, mellem Norlys Holding A/S og Eurowind Energy A/S 



