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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi 
Rådgivning Holding A/S’ erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Frand-
sen El A/S 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. januar 2020 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem NRGi Rådgivning Holding A/S 
(”NRGi Rådgivning”) og Frandsen El A/S (”Frandsen El”), jf. konkurren-
celovens § 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 betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne 
begyndte at løbe den 21. januar 2020. 
 
Ved fusionen erhverver NRGi Rådgivning 100 pct. af aktierne i Frandsen 
El, og NRGi Rådgivning opnår dermed enekontrol over selskabet. 
 
NRGi Rådgivning er ejet af andelsselskabet NRGi a.m.b.a. med 215.000 
andelshavere. NRGi-koncernen er opdelt i seks hovedforretningsområder 
bestående af (i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbyg-

 

ning af el- og varmeinfrastruktur, (iii) vedvarende energiprojekter, (iv) 
bygherrerådgivning, (v) energioptimering, energistyring, energimærk-
ningsordninger, tilstandsrapporter etc., og (vi) stærk- og svagstrømsinstal-
lationer. NRGi Rådgivning opererer inden for områderne (iv), (v) og (vi), 
og ejer EL:CON, som har aktiviteter inden for elinstallation, bygningsau-
tomatik, energioptimering, løsninger til vedvarende energi, sikring, inde-
klima, automation, termografering, forsyningsanlæg, vejbelysning og tra-
fiksignaler.  

Frandsen El driver virksomhed med alle former for stærk- og svagstrøms-
installationer og har således aktiviteter inden for elinstallationsområdet, 
herunder området for brand- og tyverisikring og automation. Herudover er 
Frandsen El via underentreprenører aktiv inden for bl.a. bygningsautoma-
tik og indeklima. Frandsen El tilbyder disse produkter via hovedkontoret i 
Glostrup og ellers via deres underafdelinger Herlev Elektrikeren, Robotek 
El & Teknik, samt Birkerød El. 
 
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. 
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Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra 
b) og c) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og en fusion hvor en eller flere 
fusionsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterføl-
gende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart ope-
rerer, men hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har mar-
kedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i 
Danmark. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke 
giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelo-
vens § 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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