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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af COWI-
koncernens erhvervelse af enekontrol over Arkitema 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. december 2018 en
forenklet anmeldelse af en fusion mellem COWI-koncernen (”COWI”) 
og Arkitema K/S og komplementaren Anpartsselskabet 03.03.03 Aps 
(”Arkitema”), 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 betaling af ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 10. december 2018. 

Ved fusionens gennemførelse erhverver COWI samtlige ejerandele – og 
dermed enekontrol – over Arkitema. 

COWI er en multidisciplinær international rådgivningsvirksomhed med
aktiviteter inden for ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi. COWI 
rådgiver inden for en bred portefølje af sektorer, herunder vand og miljø, 
infrastruktur, bro- tunnel- og marinekonstruktioner, industri og energi 
samt byggeri. 

Arkitema er en dansk arkitektvirksomhed, hvis medarbejdere er fordelt på 
kontorer i Danmark, Sverige og Norge. Arkitema er opdelt i to overord-
nede forretningsben, navnlig Arkitema Architecture, der tilbyder en bred 
pallette af arkitektydelser, særligt inden for bolig, erhverv, sundhed, læ-
ring, kultur og byudvikling, og Arkitema Consulting, der udbyder lokalt
forankrede rådgivningsydelser særligt inden for servicesegmenter som 
byggeledelse, aktørinvolvering, bæredygtighed og bygherrerådgivning. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 
overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra b), 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 
markedsande l på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet 
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. 
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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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