
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NREP 

AB’s erhvervelse af fælleskontrol over Dades’ ejendomsportefølje 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 17. juni 2021 en forenk-

let anmeldelse af NREP AB’s (herefter ”NREP”) erhvervelse af fælles 

kontrol sammen med Dades A/S (herefter ”Dades”) over Dades’ ejendoms-

portefølje, 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 ud over en fuld-

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 17. juni 2021. 

 

Ved transaktionen får NREP fælleskontrol sammen med Dades over hele 

Dades’ ejendomsportefølje, jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2. NREP vil fremover va-

retage og forvalte ejendomsporteføljen samt stå for varetagelse af andre 

opgaver relateret til administrationen af Dades-koncernen.   

 

Dades er et dansk aktieselskab, som er ejet af Novo Holdings A/S, Aase 

og Ejner Danielsens fond, Tryghedsgruppen Smba og en række minoritets-

aktionærer. Dades’ forretningsgrundlag er at udvikle og investere i attrak-

tive butikscentre og boligprojekter over hele landet samt i erhvervsejen-

domme i Storkøbenhavn og i de største danske byer.  

 

Dades ejendomsportefølje består af 63 kontorejendomme og 13 butikscen-

tre, hvoraf hovedparten er beliggende i Storkøbenhavn. Alle Dades’ ejen-

domme har et samlet udlejningsareal på ca. 1,1 mio. m². Dades ejer derud-

over 49 procent af ejendommen Gl. Mønt 2-4 gennem datterselskabet Da-

vista. Lejeindtægter udgør selskabets omsætning. Alle Dades’ ejendomme 

administreres i dag af Newsec. 

 

NREP er en registreret fond-manager, der administrerer fonde, hvis formål 

er at investere i, forvalte og udvikle ejendomme i Norden. NREP AB er 

ejet 100 % af NREP A/S, der bl.a. er ejet af TBL Holding ApS og Novo 

Holdings A/S. NREP har over 2,5 mio. m² i ejendomme i Norden på tværs 

af fonde administreret af NREP, hvor størstedelen er inden for kerneområ-

derne bolig, logistik, plejehjem og kontorer. NREP har 350 medarbejdere, 

heraf ca. halvdelen i Danmark. 
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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 anledning til indsigelser, har Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbe-

handling, 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. 
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