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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Serwiz 

A/S’ erhvervelse af enekontrol med Allianceplus Holding A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. september 2022 en 

forenklet anmeldelse af en fusion mellem Serwiz A/S og Allianceplus Hol-

ding 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 fuld-

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 26. september 2022. 

 

Fusionen indebærer, at Serwiz A/S overtager 100 % af aktiekapitalen i Al-

lianceplus Holding A/S, hvorfor der er tale om erhvervelse af enekontrol, 

jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

  

Serwiz A/S er en dansk virksomhed med cirka 600 medarbejdere, der til-

byder facility management til erhvervskunder og offentlige myndigheder i 

Danmark, primært i form af kantinedrift og cateringsydelser, rengøring og 

ejendomsdrift.  

 

Allianceplus Holding A/S tilbyder ligeledes facility management ydelser, 

- herunder rengøring, kantine- og cateringservices og ejendomsdrift - til 

erhvervskunder og offentlige myndigheder. Alliance-plus Holding A/S har 

hovedkontor i København og beskæftiger cirka 1800 medarbejdere i Dan-

mark.  

 

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 
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flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de forelig-

gende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-

ling, 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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