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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Blue 

Equity III K/S' erhvervelse af enekontrol over ETK EMS Group ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. oktober 2021 en for-

enklet anmeldelse af Blue Equity III K/S' (”Blue Equity III”) erhvervelse 

af enekontrol over ETK EMS Group ApS (”ETK”), jf. konkurrencelo-

vens § 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 dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fri-

sterne begyndte at løbe den 1. oktober 2021. 

 

Blue Equity III erhverver enekontrol over ETK inklusive følgende fire 

datterselskaber: ETK EMS Skanderborg A/S, ETK EMS Frederikssund 

A/S, ETK EMS Sønderborg A/S og ETK EMS Asia Production Ltd 

(Thailand). Fusionen sker ved, at Blue Equity III erhverver alle anparter 

i ETK fra selskabets nuværende ejere, hvorefter to af de nuværende ejere 

reinvesterer i ETK og ultimativt får ejerandele på henholdsvis 25 pct. og 

15 pct. i ETK. Blue Equity vil efter fusionen ultimativt eje 60 pct. og vil 

dermed erhverve enekontrol over ETK. 

 

ETK ejer ovennævnte fire datterselskaber, der er EMS-virksomheder, der 

producerer EMS-produkter, herunder elektroniske printplader (printed 

circuit board og printed circuit board assembly) og andre elektroniske 

komponenter i relation hertil. Printplader er komponenter i blandt andet 

computere, telekommunikations- og transportprodukter. ETK udvikler 

og producerer ikke komponenter til egne produkter, men producerer 

EMS-produkter, som ETK's kunder har udviklet og specificeret. ETK le-

verer desuden logistik og produktionsydelser, som gør det muligt at pro-

ducere de elektroniske produkter ud fra kundernes specifikationer og 

monteringsvejledninger. ETK bistår således dets kunder med udvikling 

og produktion af EMS-produkter med den dertilhørende planlægning, la-

gerføring, sourcing og logstikfunktioner samt servicefunktioner i be-

grænset omfang. ETK har størstedelen af sin omsætning i Danmark, men 

er også aktiv i Tyskland, Estland, Finland, Hongkong, Ungarn, Litauen, 

Holland, Polen, Sverige, Thailand, Bulgarien, Storbritannien, Frankrig og 

USA. 

 

Blue Equity III S er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity 

Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, 

herunder Idé-Pro. Idé-Pro er aktiv inden for produktion af protoyper i 
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plast, letmetal m.v. i Danmark. ETK har i forbindelse med produktion af 

produkter for enkelte kunder indkøbt plaststøbte emner fra Idé-Pro til 

denne produktion.   

 

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 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor de individuelle eller samlede mar-

kedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et pro-

duktmarked, 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 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. 
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