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Delphi har biträtt NIBE Industrier AB (publ) att få godkännande av Konkurrensverket i fas
II/särskild undersökning för förvärv av huvudparten av Enertech Group

Advokatfirman Delphi har biträtt NIBE Industrier AB med koncentrationsanmälan avseende förvärv
av huvudparten av brittiskägda Enertech Group till Konkurrensverket och under Konkurrensverkets
särskilda undersökning, vilket resulterade i att Konkurrensverket den 27 januari 2017 valde att skriva
av utredningen och därmed lämna klartecken för förvärvet eftersom utredningen visade att köpet
inte påtagligt hämmar konkurrensen på marknaden för uppvärmningssystem.
Bland många kända varumärken i den förvärvade gruppen är det mest välkända CTC.
Företagsgruppen har ett brett sortiment av mark- och luft-/vattenvärmepumpar, solenergi- och
biobränsleprodukter liksom traditionella olje- och gasbrännare. Den förvärvade företagsgruppen har
totalt cirka 460 anställda och omsättningen 2015 uppgick GBP 72.7 miljoner. Förvärvet omfattar sex
verksamheter i sex olika europeiska länder och kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate
Solutions. Förvärvet var villkorat av godkännande från konkurrensmyndigheterna i Sverige och
Tyskland.
Delphi biträdde med konkurrensrättslig rådgivning genom partners Anders Jemail och Elisabeth
Eklund. Niklas Strand, RBB Economics, bistod med konkurrensekonomisk rådgivning.
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Advokatfirman Delphi är en av de främsta affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige. Vi hjälper våra klienter genomföra företagsförvärv och
fusioner. Vi agerar rådgivare gällande frågor rörande bank, finans och aktiemarknad. Vi processar i domstol, skiljeförfaranden och har
erkänt hög kompetens inom offentlig upphandling, miljörätt och fastighetsrätt.
Ett stort antal av oss är specialister inom högteknologiska områden som IT, immaterialrätt och life science. Vårt drivna arbetssätt och vårt
intresse för teknik och affärer är förmodligen en del av svaret på våra framgångar. Vi får ofta beröm för vår affärsmässighet och förmåga
att förstå klientens verksamhet.
Våra klienter finns främst i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Vi samarbetar också med advokatbyråer över hela världen och hjälper
regelbundet klienter i internationella ärenden. Vi är totalt omkring 185 medarbetare, varav fler än 120 jurister. Våra kontor finns i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Norrköping.

