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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Hydra-

Specma A/S’ erhvervelse af enekontrol over Ymer Renewable AB 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. januar 2023 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem HydraSpecma A/S og Ymer Renewable 

AB, 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 anmel-

delsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. januar 2023. 

 

Transaktionen vedrører Aktieselskabet Schouw & Co.’s erhvervelse af  

100 pct. af aktiekapitalen i Ymer Renewable AB – via førstnævntes datter-

selskab HydraSpecma A/S. HydraSpecma A/S erhverver således enekon-

trol over Ymer Renewable AB.   

 

Ymer Renewable AB består af Ymer Technology AB's forretning inden 

for kølesystemer og -komponenter med fokus på vindindustrien, der med 

henblik på transaktionens gennemførelse bliver udskilt i et særskilt sel-

skab. Ymer Renewable har produktionsfaciliteter i Sverige, Indien, Kina 

og USA og sælger til hele verden. 

 

Aktieselskabet Schouw & Co. er et børsnoteret industrikonglomerat note-

ret på Nasdaq Copenhagen med en række internationale industrivirksom-

heder i sin investeringsportefølje, blandt andet HydraSpecma. 

 

HydraSpecma er en specialiseret produktions-, handels- og ingeniørvirk-

somhed, hvor kerneområderne er hydrauliske komponenter og systemer til 

industrien og eftermarkedet. HydraSpecma har også aktiviteter inden for 

kølesystemer og -komponenter til vindindustrien. HydraSpecma har pro-

duktionsfaciliteter i Danmark, Sverige, Finland, Norge, Polen, England, 

Kina, Indien, USA og Brasilien. 

 

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. 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. 

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 
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produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 

heraf. Desuden betyder det, at de individuelle eller samlede markedsandele 

er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produkt-

marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmar-

ked, 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. 


