
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nalka 

Invest AB’s erhvervelse af enekontrol over Certego A/S, Certego AB, 

Certego AS og Certego OY 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. august 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem Nalka Invest AB og Certego A/S, Cer-

tego AB, Certego AS og Certego OY, 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 fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation 

for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 9. 

august 2021. 

 

Ved transaktionen erhverver Nalka Invest AB enekontrol over Certego 

A/S, Certego AB, Certego AS og Certego OY (herefter ”Certego-grup-

pen”), jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Fusionen er en aktieover-

dragelse, hvor Nalka Invest AB ved fusionens gennemførelse erhverver 

100 pct. af aktierne i Certego-gruppen gennem datterselskab Goldcup 

27959 AB. 

 

Certego-gruppen er leverandør af sikkerhedsløsninger i Norden og har af-

delinger i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Certego-gruppen har ho-

vedsæde i Västerås, Sverige. Certego A/S er aktiv i Danmark og leverer 

totalløsninger inden for sikkerhed inden for både mekanisk, elektromeka-

nisk og elektronisk sikkerhedsudstyr (herunder låse og cylindere, adgangs-

kontrol, overvågningskameraer, alarmer m.m.). Certego A/S’ kundegruppe 

er varieret, navnlig omfattende lejligheds- og virksomhedskomplekser 

(B2B) og offentlige kunder (B2P). 

 

Nalka Invest AB er et svensk investeringsselskab, der investerer i små- og 

mellemstore private selskaber i Norden inden for forskellige industrier og 

sektorer. Nalka Invest AB’s porteføljeselskaber med aktiviteter i Danmark 

er Best Transport Danmark ApS, Eson Pac Denmark A/S, Lekolar SIS A/S, 

OneMed A/S og Prototal Damvig A/S. Nalka Invest AB er kontrolleret af 

Interogo Holding AG, der har porteføljeselskaber i Sverige, Danmark, 

Norge og Finland, og som er ejet af Interogo Foundation 

 

Goldcup 27959 AB (under navneændring til Locksley Holding AB) er 100 

pct. ejet af Nalka Invest AB og har som eneste formål at eje aktierne i Cer-

tego-gruppen. 
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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. 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 en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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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