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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Compagnie de Saint-Gobain’s erhvervelse af GCP Applied Technologies
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. marts 2022 en forenklet anmeldelse af Compagnie de Saint-Gobain S.A.’s (”Saint-Gobain”)
erhvervelse af GCP Applied Technologies Inc. (”GCP”), 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 dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne
begyndte at løbe den 29. marts 2022.
Ved transaktionen erhverver Saint-Gobain via et datterselskab indirekte
ejerskab over 100 pct. af aktiekapitalen i GCP. Saint-Gobain erhverver herved enekontrol over GCP.
GCP er et amerikansk selskab med aktiviteter inden for produktion og
salg af produkter og teknologier til byggeindustrien. GCP opererer via to
forretningsdivisioner: Specialty Construction Chemicals (”SCC”) og
Specialty Building Materials (”SBM”). Divisionen SCC producerer bl.a.
kemiske blandinger (admixtures til beton og cement). SBM producerer
bl.a. fugemasser og membraner, der anvendes i byggerier til at beskytte
mod vand-, luft- og dampdiffusion og mod brandskade. GCP har aktiviteter vedrørende både SCC og SBM i Danmark og har registreret varemærkerne DARACEM, RECOVER og BETEC i Danmark.
Saint-Gobain er et fransk multinationalt selskab med hovedkvarter i Paris. Saint-Gobain er aktiv inden for produktion og salg af produkter til
byggeindustrien med en række aktiviteter inden for fire overordnede forretningsområder, herunder henholdsvis innovative materialer, byggeprodukter, detaildistribution af byggeprodukter samt glasløsninger. SaintGobain har i 2021 erhvervet selskabet Chryso, som primært har aktiviteter vedrørende produktion af kemiske blandinger (admixtures til beton og
cement), samt endvidere produktion af en række byggeprodukter inden
for bl.a. bindemidler, vandtætning og fugemasse.
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. 2.
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra
a og b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner.
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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 hvor 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 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 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk.
7.
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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