
Ejerne af eurodan-huse og
HusCompagniet opgiver
sammenlægning af HusCompagniet og
eurodan-huse
Ejerne af eurodan-huse og HusCompagniet indgik i oktober 2019 en aftale om
sammenlægning af de to virksomheder. Den aftale har begge parter nu valgt at ophæve som
følge af de udfordringer, der er opstået i forbindelse med godkendelsen hos Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen. Det sker, selvom HusCompagniet og eurodan-huse er uenige i styrelsens
bekymringer og tilgang til analyser.

Købet har hele tiden været betinget af myndighedernes godkendelse, og der er i den
forbindelse opstået en række udfordringer. Parterne er derfor blevet enige med om ikke
at gennemføre handlen. Beslutningen er truffet helt udramatisk og opkøbet er ophørt i
enighed, ligesom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fået besked om at sagen
kan afsluttes, da købet opgives.

”Der er ingen tvivl om, at vi er uenige i de bekymringer og analyser, som
myndighederne har fremhævet i godkendelsesprocessen. Det er en proces, vi har
taget til efterretning, og vi er sammen med eurodan-huse blevet enige om ikke at
gennemføre handlen. Det er sket i god ro og orden, og jeg vil gerne takke eurodan-
huse for et meget professionelt forløb på trods af, at udfaldet ikke blev som vi havde
håbet. Nu ser vi fremad og fortsætter udviklingen af vores forretning”, siger Martin
RavnNielsen, CEO i HusCompagniet.

Målet med opkøbet var, at virksomhederne i fællesskab skulle udvikle og levere
innovative løsninger på huse til kunderne. Et samarbejde, der altså ikke bliver muligt
som følge af processen hos myndighederne.

”Når vi ser på de udfordringer, der har været i forbindelse med godkendelsen af
sammenlægningen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, deler vi den fælles
beslutning om ikke at gennemføre sammenlægningen. Det er vi naturligvis ærgerlige
over, men begge parter er jo stærke virksomheder, som vil fortsætte med at levere
kvalitetshuse til kunderne. Nu findes ” gamle strategiplaner” frem og vi ser fremad”,



siger Thomas Dahl, adm. direktør i eurodan-huse.


