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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion 

mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander Bank A/S samt erhver-

velse af enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerselskab  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. august 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem Sparekassen Vendsyssel og Jutlander 

Bank A/S samt erhvervelse af enekontrol over Stonehenge Fondsmægler-

selskab, 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 fuld-

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 2. august 2021. 

 

Fusionen er en sammensmeltning af hidtil uafhængige virksomheder, jf. 

konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 1, hvorefter Sparekassen Vendsyssel 

og Jutlander Bank fusionerer med Sparekassen Vendsyssel som fortsæt-

tende selskab under det nye navn Sparekassen Danmark af 1871. Ved fu-

sionen erhverver Sparekassen Danmark af 1871 som følge af sin forøgede 

ejerandel ligeledes enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerselskab. 

 

Sparekassen Vendsyssel er en garantsparekasse med 34 afdelinger og cirka 

700 ansatte. Sparekassen Vendsyssel havde pr. 31. marts 2021 cirka 

179.000 kunder med et samlet indlån på cirka DKK 19,6 mia. samt pulje-

indlån på cirka DKK 5,2 mia. og et samlet udlån efter nedskrivninger på 

cirka DKK 15,7 mia. 

 

Jutlander Bank A/S er et børsnoteret aktieselskab med 32 kundevendte af-

delinger fordelt på 26 adresser og 464 ansatte (FTE). Jutlander Bank havde 

pr. 31. marts 2021 cirka 117.000 kunder med et samlet indlån på cirka 

DKK 13,7 mia. samt puljeindlån på cirka DKK 2,8 mia. og et samlet udlån 

efter nedskrivninger på cirka DKK 8,7 mia. Aktierne i Jutlander Bank er 

optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq”). 

 

Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S er er et selvstændigt fondsmægler-

selskab, der tilbyder aktiv formueforvaltning. Stonehenge har indgået af-

tale med investeringsforeningen Stonehenge om at yde investeringsrådgiv-

ning til foreningen samt markedsføring og distribution af foreningens an-

dele.  
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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, 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 og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre 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 Dan-

mark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende op-

lysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. kon-

kurrencelovens § 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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