
 

 

 

 

 

 

 

Den 15. august 2014 

 

 

 

Hvidbog om udvidelse af fusionskontrolordningen til at omfatte erhvervelse af ik-

ke-kontrolgivende ejerandele samt om ændring af principperne for sagshenvisning 

mellem Kommissionen og nationale konkurrencemyndigheder 

 

Organisationerne har den 14. juli 2014 modtaget Kommissionens Hvidbog med tilhørende 

Kommissionsdokumenter i høring med henblik på bemærkninger til brug for udarbejdelse af 

Grund- og nærhedsnotat. 

 

Organisationerne har følgende bemærkninger: 

 

1. Behovet for udvidelse af fusionskontrollen til at omfatte erhvervelse af visse 

ikke-kontrolgivende ejerandele 

Organisationerne kan ikke afvise, at der i enkelte, særlige tilfælde kan være konkurrence-

mæssige problemer forbundet med erhvervelse af ikke-kontrolgivende ejerandele i konkur-

rerende virksomheder. Der savnes imidlertid i materialet dokumentation for i hvor stor en 

andel af sådanne tilfælde, der i praksis er konkurrencemæssige betænkeligheder ved er-

hvervelsen, og dermed en vurdering af, om der er rimelig sammenhæng mellem på den ene 

side forslagets egnethed til at fremme konkurrencen og på den anden side usikkerhederne 

for handelen med ejerandele samt de administrative og økonomiske byrder for erhvervslivet 

til bl.a. advokatbistand. 

 

2. Eksisterende regler om indberetning mv. til offentlige myndigheder af erhver-

velse af ejerandele 

Organisationerne henleder opmærksomheden på, at såvel de børsretlige regler i selskabs-

lovgivningen som særlige bestemmelser i den finansielle lovgivning allerede indeholder op-

lysningsforpligtelser og godkendelsesordninger i forhold til selskabers erhvervelse af nær-

mere angivne ejerandele. Efter organisationernes opfattelse bør det, inden yderligere indbe-

retnings- og godkendelsesordninger indføres, vurderes, om de nævnte allerede eksisterende 

ordninger rummer tilstrækkeligt grundlag for den offentlige kontrol med erhvervelse af ikke-

kontrolgivende ejerandele i konkurrerende virksomheder. 

 

3. Konsekvenser af udvidelse af fusionskontrollen til at omfatte handelen med 

ejerandele 

Hvidbogens pkt. 42 opregner tre principper, som efter Kommissionens opfattelse bør tages i 

betragtning i forbindelse med udformningen af en fusionskontrol med erhvervelse af visse 

ikke-kontrolgivende ejerandele: 

  

 Opfange potentielt konkurrenceskadelige erhvervelser 

 Forhindre unødigt og ikke-proportionalt bureaukrati 

 Skal kunne indpasses i det eksisterende fusionskontrolsystem 

 



 

 

Side 2 

Erhvervsorganisationerne er enige i, at de nævnte principper er vigtige at tage i betragtning 

ved vurderingen af, om skal indføres kontrol med erhvervelse af ikke-kontrolgivende ejer-

andele i konkurrerende virksomheder, samt hvordan en kontrolordning i givet fald bør ud-

formes. 

 

Erhvervsorganisationerne finder imidlertid, at Kommissionen overser et afgørende hensyn, 

som består i den samfundsmæssige interesse i sikre, hurtige, effektive og velfungerende 

værdipapirmarkeder og markedspladser, herunder aktiebørser.  

 

Erhvervsorganisationerne finder endvidere, at Kommissionen klart undervurderer de vanske-

ligheder, som for virksomhederne vil være forbundet med at vurdere, om der i konkrete til-

fælde er tale om en konkurrerende virksomhed. Ikke mindst m.h.t. investeringer i virksom-

heder i andre lande ville denne vurdering kunne være behæftet med meget betydelig usik-

kerhed.  

 

På denne baggrund opfordrer erhvervsorganisationerne den danske regering til i sit svar på 

høringen om Hvidbogen at anmode Kommissionen om at sætte planerne om at indføre kon-

trol med erhvervelse af ikke-kontrolgivende ejerandele i bero, indtil der er gennemført en 

grundig analyse af konsekvenserne af Kommissionens forslag mv. for handelen med ejeran-

dele, herunder optioner på sådanne, på såvel de organiserede, som de ikke organiserede 

markeder og markedspladser. Organisationerne understreger i den forbindelse vigtigheden 

af, at erfarne praktikere inddrages i analysen. 

 

Skulle Kommissionen – mod organisationernes ønske - vælge at gå videre med hvidbogens 

forslag om at udvide fusionskontrollen, er det for organisationerne afgørende, at der er 

mindst mulig tvivl med hensyn til, hvilke erhvervelser der er omfattet af ordningen, samt at 

der fastsættes meget korte frister for konkurrencemyndighedernes adgang til at rejse sager 

og for afslutningen af sagerne. 

 

4. Ændrede henvisningsregler i fusionssager 

Erhvervsorganisationerne har ikke bemærkninger til Kommissionens redegørelse og forslag. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Dolberg Karsten Beltoft Henrik Schultz 

Underdirektør,  Direktør, Chefjurist, 

Finansrådet Realkreditforeningen DI 

 

Sven Petersen Charlotte Bigum Lynæs Claus Tønnesen 

Erhvervsjuridisk fagchef, Chefjurist, Juridisk rådgiver, 

Dansk Erhverv Landbrug & Fødevarer Forsikring & Pension           

 

 

 


