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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Gjensi-

dige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over NEM Forsik-

ring A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. maj 2021 en forenklet 

anmeldelse af Gjensidige Forsikring ASA’s erhvervelse af enekontrol over 

NEM Forsikring A/S, 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 20. maj 

2021. 

 

Ved transaktionen erhverver Gjensidige Forsikring ASA samtlige kapital-

andele i NEM Forsikring A/S og opnår dermed enekontrol over NEM For-

sikring A/S.  

 

Gjensidige Forsikring ASA er en nordisk funderet forsikringsvirksomhed, 

som er aktiv inden for salg af skadesforsikringer til privat- og erhvervskun-

der i Danmark, Sverige, Norge og Baltikum. I Norge tilbyder Gjensidige 

desuden ydelser inden for livsforsikringer. 

 

NEM Forsikring er en dansk funderet forsikringsvirksomhed med hoved-

sæde i Skanderborg. NEM Forsikring er aktiv inden for salg af skadesfor-

sikringer til privat- og erhvervskunder i Danmark. 

 

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. 

Dato: 21. maj 2021 

Sag: 21/05552-9 

Sagsbehandler: /SSN 
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