
 

 

NOTAT 

 

NOTAT 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Laurie 30 

FIII Holding GmbH's og Laurie 30 SC FIII Holding GmbH's erhver-

velse af enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. april 2021 en forenk-

let anmeldelse af Laurie 30 FIII Holding GmbH's og Laurie 30 SC FIII 

Holding GmbH's (samlet betegnet "Laurie Fonden") erhvervelse af ene-

kontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitekter 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 ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget doku-

mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 15. april 2021. 

 

Transaktionen indebærer, at Laurie Fonden gennem en aktieoverdragel-

sesaftale og et til formålet oprettet selskab, Laurie Acquisition ApS, er-

hverver 100 pct. af aktiekapitalen i Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S fra 

selskabets nuværende ejere. Transaktionen fører videre til, at Laurie Fon-

den på basis af aftale vil eje 69,5 pct. af Vilhelm Lauritzen Arkitekter 

A/S, og den resterende aktiekapital vil blive ejet af en række af sidst-

nævnte selskabs nuværende ejere m.v., der reinvesterer i selskabet. Lau-

rie Fonden erhverver dermed enekontrol over Vilhelm Lauritzen Arkitek-

ter A/S.  

 

Laurie Fonden er en investeringsfond, som forvaltes og kontrolleres af 

den tyskbaseret private equity-virksomhed, Findos Investor GmbH. Fin-

dos Investor GmbH investerer gennem en række investeringsfonde, ”Fin-

dos fondene”, i mellemstore europæiske virksomheder med en omsæt-

ning på EUR 25-200 millioner. 

 

Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S ejes af VL Holding 1 ApS, som ulti-

mativt ejes af en gruppe partnere i førstnævnte selskab. Vilhelm Laurit-

zen Arkitekter A/S er en dansk virksomhed, der beskæftiger sig med salg 

af en bred vifte af arkitektydelser til private, institutionelle og offentlige 

kunder i Norden inden for forskellige industrisegmenter såsom bolig, er-

hverv, transport, life science, sundhed, uddannelse og kultur. 

 

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, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå den anden fusions-

part opererer.  

 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen efter en forenklet sagsbehandling, 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. 
 


