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Bilag 1

Meddelelsesskema K5

DEL A

Meddelelsen vedrører:

 Fusion

 Virksomhedsovertagelse

 Sammenlægning af virksomheder

Dato for beslutning om fusionen m.v.:           

Dato for ikrafttrædelse af fusionen m.v.:           

Er fusionen anmeldt/meddelt andre konkurrencemyndigheder?

Hvilke?           

Fortsættende virksomhed

Navn           

GER-nummer           

Adresse           Postnummer og by           

Kontaktperson           Direkte telefonnummer           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Branche           

Repræsentant for virksomheden

Navn og stilling           

Adresse           Postnummer og by           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           
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Deltagende virksomheder foruden den fortsættende:

Virksomhed nr. 1

Navn           

GER-nummer           

Adresse           Postnummer og by           

Kontaktperson           Direkte telefonnummer           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Branche           

Virksomhed nr. 2

Navn           

GER-nummer           

Adresse           Postnummer og by           

Kontaktperson           Direkte telefonnummer           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Branche           

Virksomhed nr. 3

Navn           

GER-nummer           

Adresse           Postnummer og by           

Kontaktperson           Direkte telefonnummer           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Branche           

Virksomhed nr. 4

Navn           
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GER-nummer           

Adresse           Postnummer og by           

Kontaktperson           Direkte telefonnummer           

Telefonnummer           Telefaxnummer           

E-post adresse           

Branche           
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Erklæring
Undertegnede erklærer, at oplysningerne i denne meddelelse er korrekte, at der er vedlagt
fuldstændige kopier af alle de i skema K5 krævede dokumenter samt, at alle udtalelser er afgivet i
god tro. Såfremt erklæringen afgives af en anden end de deltagende virksomheder, indestår
undertegnede for, at oplysningerne med videre er indgivet på vegne af samtlige virksomheder.

Undertegnede og samtlige meddelende virksomheder er bekendt med sanktionsbestemmelserne i §§
28 og 29 i landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence.

Sted og dato           

Underskrift

Sted og dato           

Underskrift

Sted og dato           

Underskrift

Sted og dato           

Underskrift

Bemærk!
DEL A i skema K5 udfyldes og indsendes sammen med en besvarelse af de i pkt. 1-6 i DEL B
nævnte spørgsmål til:

Konkurrencetilsynet
Postboks 689
3900 Nuuk

Telefax nr. +299 32 78 50
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DEL B

Oplysninger til meddelelsen

1. Til meddelelsen vedlægges kopi af:

De endelige eller seneste udgaver af alle dokumenter, der vedrører fusionen, uanset om den finder
sted i henhold til aftale mellem de deltagende virksomheder, gennem erhvervelse af kontrollerende
interesser eller efter offentlig overtagelsestilbud.

Hver af de deltagende virksomheders seneste årsrapport.

Eventuelle markedsrapporter, undersøgelser og analyser udarbejdet af eller for et medlem af
direktionen eller bestyrelsen eller for generalforsamlingen til brug for evaluering eller analyse af
fusionen med hensyn til konkurrencevilkår, konkurrenter (aktuelle eller potentielle) og
markedsvilkår.

2. Fusionen:

 Giv en kort beskrivelse af de deltagende virksomheders aktiviteter.

 Giv en kort beskrivelse af fusionen og hvordan den kom i stand, herunder de økonomiske og
finansielle forhold omkring fusionen, de planlagte ejer- og kontrolforhold efter fusionen samt
tidsplanen for gennemførelsen.

 Giv en kort beskrivelse af de virkninger, fusionen kan ventes at få for kunder, leverandører og
konkurrenter, samt for den tekniske og økonomiske udvikling.

 Redegør for eventuelle effektivitetsgevinster ved fusionen.

3. Tilknyttede aftaler:

 Angiv de øvrige aftaler, som er indgået i tilknytning til fusionen, og som er direkte relateret til
og nødvendige for fusionen (accessoriske begrænsninger), og som eventuelt skal vurderes i forhold
til bestemmelserne om konkurrencebegrænsende aftaler (§§ 6-10) i landstingslov om konkurrence.

 Oplys hvorfor disse aftaler er nødvendige for fusionens gennemførelse.

4. Økonomiske oplysninger:

Oplys for hver af de deltagende virksomheder for det seneste regnskabsår:

 Omsætning i Grønland og på verdensplan.

 Koncernomsætning i Grønland og på verdensplan.

5. Koncernoplysninger:

Hvis nogen af de deltagende virksomheder i fusionen tilhører en koncern, oplys da for den eller
de respektive virksomheder:
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 Navn, adresse, hjemsted og aktiviteter for modervirksomheder, dvs. alle virksomheder og
personer, der udøver bestemmende indflydelse over den deltagende virksomhed.

 Navn, adresse, hjemsted for enhver virksomhed, der tilhører samme koncern som den
deltagende virksomhed, der

 er aktiv på de markeder (produktmæssigt og geografisk), der berøres af fusionen, eller

 er aktiv på tilstødende produktmarkeder (angiv de pågældende varer eller tjenesteydelser), eller

 er aktiv med de pågældende varer eller tjenesteydelser på andre geografiske markeder (angiv
hvilke).

6. Markedsoplysninger:

 Giv en kort beskrivelse af det eller de relevante markeder (produktmæssigt og geografisk), hvor
den fusionerede virksomhed vil operere, herunder estimeret omsætning og markedsandele for de
fire største virksomheder samt totalomsætning.

 Beskriv de forhold, der kan have betydning for virksomheder, der ønsker at opnå adgang til de
markeder, som den fusionerede virksomhed er aktiv på, herunder f.eks.: Besiddelse af knowhow,
patent-, varemærke- eller andre immaterielle rettigheder. Adgang til forsyninger, bl.a. råmaterialer.
Adgang til nødvendig infrastruktur, kunde- eller leverandørloyalitet, lovgivningsmæssige krav m.v.


