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Konkurrenceloven og EUMR

Konkurrencelovens § 12 c, stk. 5:

› ”En fusion, der er omfattet af denne lov, må ikke gennemføres, hverken før den er blevet anmeldt, 
eller før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt den i henhold til stk. 1.”

› Forarbejderne; ”Efter bestemmelsen må de deltagende virksomheder ikke gennemføre en fusion, 
før konkurrencerådet har godkendt denne. Dette omfatter enhver handling, som har til formål eller 
til følge at gennemføre en fusion. Herefter kan der ikke ske ændringer i bestyrelse, betaling af 
købesum eller lignende. Bestemmelsen skal sikre en effektiv forudgående fusionskontrol. Fusionen 
skal derfor stilles i bero, indtil der er truffet endelig afgørelse om fusionens godkendelse eller 
forbud.”

EU-fusionsforordningen art. 7 (1):

› ”En fusion, der har fællesskabsdimension som defineret i artikel 1, eller som Kommissionen skal 
behandle efter artikel 4, stk. 5, må ikke gennemføres, hverken før den er blevet anmeldt, eller før 
den er blevet erklæret forenelig med fællesmarkedet ved en beslutning vedtaget i henhold til artikel 
6, stk. 1, litra b), eller artikel 8, stk. 1 eller 2, eller på grundlag af en formodning som omhandlet i 
artikel 10, stk. 6.”

› Præambel 34; ”For at sikre en effektiv kontrol bør virksomhederne have pligt til at indgive 
forudgående anmeldelse….Gennemførelsen af en fusion bør stilles i bero, indtil der er vedtaget en 
endelig beslutning.”

› T-411/07 - Aer Lingus, pr. 62 og 63; ”I retlig henseende er begrebet fusion…vigtigt, da det danner 
grundlag for Kommissionens kompetence i henhold til denne forordning” og ”Ved enhver transaktion 
eller række af transaktioner, der således gennemfører ”en ændring” af kontrolforholdene på varigt 
grundlag”, der giver ”mulighed for at få afgørende indflydelse på virksomhedens drift”.

› Case No IV/M.920 – Samsung; ”…seeks to prevent lasting damage to competition caused by the 
structural operations falling under its [EUMR] scope.”
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EY-sagens faktum

 KPMG-DK og EY var begge revisionsfirmaer, der leverede revisions- eller regnskabsydelser i Danmark.

 KPMG-DK var medlem af et internationalt netværk af selvstændige revisionsfirmaer, KPMG-International. 

KPMG-DK ikke var strukturelt integreret i KPMG-International, og havde franchise med samarbejdsaftale, 

som bl.a. gav KPMG-DK eneret til at indgå i KPMG-International i Danmark. 

 Virksomhederne valgte at fusionere, således at EY overtog KPMG-DK’s aktiviteter og kontrollen med 

KPMG-DK, som ikke før fusionen var kontrolleret af KPMG International. 



www.kromannreumert.com Side 5

EY-sagens faktum - tidslinje

• 18. november 2013  - Fusionsaftalen mellem EY og KPMG-DK indgås. I 2.2. 

anføres, at

• ”KPMG Partners shall cause.. to immediately on the Signing Date orally inform

the global chairman of the Cooperative of the withdrawal of [KPMG DK]…..on the 

same day…cause [KPMG DK] to formally terminate all relationships with [KMPG 

International]…effective not later than as of 30 September 2014”

• 18. november 2013 - KPMG-DK ringer til formanden og meddeler opsigelse af 

samarbejdsaftalen med KPMG-International

• 19. november 2013 - Fusionsaftalen offentliggøres

• 21. november 2013 – Første prænotifikation hos Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen – samme dag melder KPMG International ud, at man bliver i det 

danske marked

• 7. februar 2014 - Fusionen anmeldes formelt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
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EY-sagens faktum - tidslinje

• Primo marts står fusionen til godkendelse, men KFST får kolde fødder efter fornyede indsigelser fra 
KPMG International

• De hævder basalt set, at et forbud er værre end en godkendelse

• 27. marts 2014 kommenterer parterne det kontrafaktiske og siger, at opsigelsen er en ”non lasting, but 
temporary and transitory change”, som er fusionsspecifik og ikke indgår i det kontrafaktiske!

• Fordi styrelsen ellers opstiller et negativt kontrafaktisk scenarie

• Der forhandles remedies, og primo maj er der enighed om en godkendelse.

• 27. maj får parterne en uformel kontakt fra KFST om, at man overvejer en præimplementeringssag

• 28. maj 2014 – fusionen godkendes med tilsagn

• 30. juni 2014 – KPMG-DK og KPMG-International aftaler et ophør af samarbejdet og fusionen 
gennemføres dagen efter

• 17. december 2014 - Konkurrencerådet træffer afgørelse, hvorefter

• ”opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen [anses] for en delvis implementering af den 
aftalte fusion i strid med præimplementeringsforbuddet i konkurrencelovens § 12 c, stk. 5.

• 1. juni 2015 - EY anlægger annullationssøgsmål ved Sø- og Handelsretten
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Konkurrencerådets afgørelse og test

Konkurrencerådet har… særligt lagt vægt på.. at

• Opsigelsen var ubetinget og ikke afventede Konkurrencerådets afgørelse

• Opsigelsen alene blev foretaget som følge af og som led i fusionen og ikke kan betragtes som en 
ensidig disposition fra KPMG DK’s side

• Opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen kunne ikke tilbageføres af parterne og var dermed 
irreversibel

• Opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen med EY var strategisk afgørende for den aktivitet, 
der videreførtes i det nye EY og dermed en forudsætning for den fortsatte virksomhed

• Opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen var en kommerciel vigtig disposition, der førte til 
stor usikkerhed for KPMG DK’s fremtid som revisionsvirksomhed i Danmark, hvis fusionen med EY 
ikke blev gennemført

• Opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen skabte potentiale for strukturelle 
markedsændringer i perioden mellem opsigelsen og godkendelsen,

• Der er indikationer på, at opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen rent faktisk skabte 
strukturelle ændringer, som umuliggjorde, at markedssituationen på tidspunktet for fusionsaftalen 
kunne genoprettes, og at

• Opsigelsen og betingelsen herom i fusionsaftalen skabte en risiko for at påvirke den effektive 
forudgående fusionskontrol
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Konkurrencerådets afgørelse og test

Er dispositionen fusionsspecifik?

 Ja, da opsigelsesaftalen mellem KPMG DK og 

KPMG International var en betingelse i 

fusionsaftalen og dermed en del af de samme 

forhandlinger mellem parterne.

Er dispositionen irreversibel?

 Ja, da opsigelsen var endelig og ubetinget.
1 2

Har dispositionen potentiale for markedsmæssige 

virkninger? 

 Opsigelsen skabte tidligere end i andre fusioner usikkerhed 

om KPMG DK’s fremtidige position og dermed potentiale 

for markedspåvirkning ud over det normale i en 

fusionssituation.

 For Domstolen gjordes gældende, at forbuddet skulle 

underlægges en ”til formål eller til følge” fortolkning

Derudover skal der foretages en 

”helhedsbedømmelse”

 Usikkerheden omkring forholdene på markedet som 

følge af opsigelsen kunne potentielt umuliggøre at 

gennemføre en effektiv fusionskontrol.

 Synspunktet var, at det kontrafaktiske blev påvirket, og 

det var nok til at bringe den effektive fusionskontrol i 

fare

3 4
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EY’s hovedanbringender

› ”De potentielle eller markedsmæssige virkninger, som henføres til 
opsigelsen, skyldes indgåelse og offentliggørelse af fusionsaftalen, og 
opsigelsen havde ingen markedsmæssige virkninger eller muligheder 
for det”

› ”KFST’s formålsfortolkning rækker ud over ordlyden af bestemmelsen”

› ”EU-Domstolens og Kommissionens praksis viser, at der kan ske 
afvikling af aktiviteter, som ikke indgår i den fusionerede virksomhed 
forud for en godkendelse, uden at dette udgør en overtrædelse af 
præimplementeringsforbuddet.”

› ”Gennemførelsesforbuddet omfatter alene sådanne handlinger, som 
udgør en del af en fusion, således som denne er defineret i artikel 3.”

› ”Gennemførelsesforbuddets anvendelse forudsætter, at der enten 
sker et kontrolskifte eller der sker en sammenblanding af den 
fortsættende virksomheds aktiviteter, jf. f.eks. Kommissionens påtale i 
Bertelsmann/Kirch-sagen.”

› ”Electrabel støtter ikke et krav om markedsmæssig påvirkning, og hvis 
det gælder, skal de kunne påvises konkret.”
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EU-Domstolens begrundelser og konklusion

Der skal være en ændring i kontrollen, før en transaktion kan anses for at gennemføre en fusion:

 (46) ”…gennemførelsen af en fusion …sker, så snart parterne i en fusion gennemfører 
transaktioner, der bidrager til varigt at ændre kontrollen med målvirksomheden.” 

 (49) ”…når sådanne transaktioner, skønt gennemført inden for rammerne af en fusion, ikke er 
nødvendige for at opnå en ændring i kontrollen med en virksomhed….Selv om disse 
transaktioner kan være accessoriske eller forberedende i forhold til fusionen, har de således 
ingen direkte funktionel forbindelse med gennemførelsen heraf…”

 (59) ”… artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 139/2004 skal fortolkes således, at en fusion alene 
gennemføres ved en transaktion, som helt eller delvist, faktisk eller juridisk, bidrager til en 
ændring i kontrollen med målvirksomheden.”

 (60) ”… selv om denne opsigelse er sammenkædet ved en betingelse med den omhandlede 
fusion og kan tænkes at have en accessorisk og forberedende karakter i forhold til fusionen, 
forholder det sig ikke desto mindre således, at opsigelsen – til trods for de markedsmæssige 
virkninger, den kan have haft – ikke som sådan bidrager til en ændring i den varige kontrol 
med målvirksomheden.”
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EU-Domstolens begrundelser og konklusion

Selv om transaktionen ikke kan anses for at gennemføre fusionen, kan den stadig være 

i strid med konkurrencerettens almindelige regler: 

 (54) ”Selv om det er korrekt, at den forebyggende kontrol med fusioner, der er 

indført ved forordningen, ifølge sjette betragtning hertil vedrører indvirkning på 

konkurrencestrukturen i EU, følger det på ingen måde deraf, at al adfærd fra 

virksomhedernes side, der ikke har en sådan indvirkning, falder uden for 

Kommissionens eller de kompetente nationale myndigheders kontrol på 

konkurrenceområdet (…)”.

 (57) ”Sidstnævnte forordning [forordning nr. 1/2003] finder derimod anvendelse på 

den adfærd hos virksomheder, som, uden at den udgør en fusion som omhandlet i 

forordning nr. 139/2004, ikke desto mindre kan føre til en koordinering mellem 

dem, der er i strid med artikel 101 TEUF, og som af denne grund er undergivet 

Kommissionens eller de nationale konkurrencemyndigheders kontrol (dom af 

7.9.2017, Austria Asphalt, C-248/16, EU:C:2017:643, præmis 33).”
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EU-Domstolens begrundelser og konklusion

Fusionsbegrebet kan ikke udvides:

”En udvidelse af anvendelsesområdet for artikel 7 i 

forordning nr. 139/2004 til transaktioner, der ikke bidrager til 

gennemførelsen af fusion, ville følgelig ikke blot – som 

generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 68 i 

forslaget til afgørelse – indebære en udvidelse af denne 

forordnings anvendelsesområde i strid med dennes artikel 

1, men tillige en tilsvarende indskrænkning af 

anvendelsesområdet for forordning nr. 1/2003, som i så fald 

ikke længere ville finde anvendelse på sådanne transaktioner, 

selv om disse vil kunne medføre en samordning mellem 

virksomheder som omhandlet i artikel 101 TEUF.”
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EU-Domstolens samlede konklusion

› ”Artikel 7, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. 

januar 2004 om kontrol med fusioner og 

virksomhedsovertagelser (»EF-fusionsforordningen«) skal 

fortolkes således, at en fusion alene gennemføres ved en 

transaktion, som helt eller delvist, faktisk eller juridisk, 

bidrager til en ændring i kontrollen med 

målvirksomheden. Opsigelsen af en samarbejdsaftale 

under omstændigheder som de i hovedsagen foreliggende –

som det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve – kan 

ikke anses for at medføre en gennemførelse af en 

fusion, og det uafhængigt af, hvorvidt denne opsigelse 

har haft markedsmæssige virkninger.”
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Præimplementering - hvad nu?

Konkurrencerådets pressemeddelelse:

› ”EU-Domstolen vurderer spørgsmålet anderledes end Konkurrencerådet. 
Nu vil vi læse dommen grundigt igennem og overveje, hvordan vi 
forholder os til den.”

Forventet fortolkning af forbuddet;

› ”Testen” er død, og vurdering tager afsæt i fusions- og kontrolbegrebet

› Hvornår er en handling så tæt på kontrolskiftet, at den omfattes?

• Markedsmæssige effekter ligegyldige, og

• Kan de naturligt skilles fra den fremadrettede virksomhed

› Hvilken rækkevidde har henvisningen til TEUF 101(1)?

• Kunne opsigelsen være ulovlig koordination? Udgangspunkt nej – TEUF 
kan nok bruges på vilkår i fusion, som ikke er accessoriske, men 
selvstændigt konkurrencebegrænsende

• Afviklingshandlinger vil oftest være accessoriske og lovlige, og kun 
undtagelsesvist kunne være selvstændigt konkurrencebegrænsende

• Egentlige forberedelseshandlinger kræver fortsat nøje overvejelse
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Præimplementering – hvad nu og perspektiverne

Altice / PT Portugal, case M.7993

En aftale, der i perioden indtil fusionen er godkendt giver køber mulighed for at 
udøve bestemmende indflydelse over sælger/target på områder, der ikke er 
nødvendige for at bevare virksomhedens værdi, er ikke berettiget (para 71). 

Kommissionen nævner herunder bestemmende indflydelse på:

• Udpegning af ledelsen, 

• Prisbeslutninger,

• Kontraktuelle beslutninger over en bred vifte af PT Portugals kontrakter 
(para 115).  

• Derudover gav Altice PT Portugal instrukser vedr. forhandlinger mellem PT 
Portugal og Porto Canal, og modtog i den forbindelse følsomme 
oplysninger vedr. PT Portugals kommercielle strategi (para 236). 

• Tilmed foregik store dele af informationsudvekslingen mellem Altice og PT 
Portugal på Altices initiativ og gav kontrolmulighed (para 440).

• Samlet set handlede Altice, som om man allerede havde kontrol over PT 
Portugal

Altices beføjelser rakte derfor ud over det, der var nødvendigt for at sikre PT 
Portugals værdi før implementeringen af fusionen.

RETNINGSLINJER

› Opnåelse af kontrol er en af måderne, hvorpå 
præimplementeringsforbuddet kan overtrædes på

› Informationsudveksling som led i afgørelse af, om der skal 
indgås aftale, er lovlig og kan ske, men der bør være 
strukturerede rammer for det

› Købers ret til indsigt og indflydelse mellem signing og closing er 
begrænset til det, som er afgørende for at sikre sig værdien af 
det købte, ikke identiteten af det købte

› Er der ikke et sådant hensyn bag, vil der være tale om 
overtagelse af kontrol i strid med præimplementeringsforbuddet

› I den kontekst kan selv informationsudveksling være et 
problem, fordi det giver mulighed for kontrol


