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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over ERRV Luxembourg
Holdings S.À. R.L.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. januar 2022 en forenklet anmeldelse af 3i Infrastructure plc’s erhvervelse af enekontrol over
ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L., 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 6. januar 2022.
3i Infrastructure plc ejer på nuværende tidspunkt allerede indirekte 50 %
af aktierne i og har fælles kontrol sammen med AMP Capital Investors
(European Infrastructure Lux) S.à r.l. over ERRV Luxembourg Holdings
S.À. R.L. Ved transaktionen erhverver 3i Infrastructure plc de resterende
50 % af aktierne og opnår derved enekontrol over ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L.
3i Infrastructure plc er et britisk børsnoteret selskab, som administreres af
dets investeringsforvalter, 3i Investments plc. 3i Investments plc er et helejet datterselskab af den britiske børsnoterede koncern, 3i Group plc. 3i
Group plc er en internationalt investeringsvirksomhed. 3i Infrastructure plc
fokuserer på investeringer i forsynings-, transport- telekommunikation-, og
social infrastruktursektorerne.
ERRV Luxembourg Holdings S.À. R.L. er holdingselskab for ESVAGT
A/S (inklusive dets datterselskaber), der har hovedkvarter i Esbjerg. De to
hovedaktiviteter for ESVAGT A/S er: (i) offshore beredskabs- og redningstjenester til søs, herunder levering af standby / beredskabs- og redningsfartøjer, og (ii) overførsel af personale til levering af vedligeholdelsesaktiviteter for havvindmølleparker. Som en del heraf udfører ESVAGT
A/S også supplerende aktiviteter, herunder olieudslipsberedskab, tankskibsassistance, udførelse af rigflytninger og forsyningsopgaver samt overførsel af last og mandskab til offshore olie- og gasrigge.
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. 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 omfattende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk
marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusionspart opererer.
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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