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Orientering om fusionen mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a.
Sammendrag
I forlængelse af orienteringsmøde den 28. november 2018 har Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) ved mail af 16. januar 2019 fremsendt orientering til Radio- og tv-nævnet om
den planlagte fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a.
Radio- og tv-nævnet godkender overdragelsen af Boxer til det kommende nye andelsselskab
Norlys a.m.b.a. i forbindelse med fusionen mellem SE a.m.b.a og Eniig a.m.b.a.
Godkendelsen er betinget af, at opfyldelsen af vilkårene og forpligtelserne i tilladelsen – med
de ændringer, som allerede er givet af Radio- og tv-nævnet - i det hele vil fortsætte uændret –
ligesom godkendelse er betinget af overholdelsen af vilkårene for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionskontrollen.
For en god ordens skyld bedes I på vegne af jeres klient foranledige, at der fremsendes en orientering til Radio- og tv-nævnet, når den endelige aftale om overdragelse er indgået.
Sagens oplysninger
I starten af oktober 2018 indgik henholdsvis SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a aftale om at fusionere og dermed skabe et nyt andelsselskab inden for el- og varmeforsyning, el- og gassalg,
energirådgivning, vedvarende energi, højhastighedsbredbånd (fiber og coax) samt tv-distribution.
SE a.m.b.a. ejer Syd Energi Holdning A/S, som ejer SE Kommunikaton Holdning A/S, som ejer
Boxer.
I forlængelse af orienteringsmøde den 28. november 2018 fremsendte Boxer den 16. januar
2019 mail med orientering til Radio- og tv-nævnet om den planlagte fusion.
Af mailen fremgår bl.a. følgende:
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I starten af oktober 2018 indgik de to moderselskaber i henholdsvis SE-koncernen og Eniig-koncernen aftale om at fusionere, og dermed sammen skabe et nyt, stort andelsselskab med aktiviteter inden for el- og varmeforsyning, el- og
gassalg, energirådgivning, vedvarende energi, højhastighedsbredbånd (fiber og coax) samt tv-distribution.
SE er et andelsejet energi- og teleselskab, der har oprindelse i Syd- og Sønderjylland, samt dele af Nordjylland, Østjylland og på Ærø. SE-koncernen har dog aktiviteter i større dele af landet, navnlig på tele- og tv-området, hvor SE via
datterselskaberne Stofa og Boxer leverer bl.a. tv og internet. Eniig er ligeledes et andelsejet energiselskab, som har
rødder i det nord- og midtjyske område. Eniig har desuden et fibernet, og sælger - som en del af Waoo-samarbejdet bredbåndsforbindelser og tv.
Det nye andelsselskab skal have navnet Norlys, og får mere end 700.000 andelshavere, primært i Nord-, Midt- og Sydjylland. Norlys-koncernen skal samle SE- og Eniig-koncernens aktiviteter, og da Boxer som bekendt er ejet af SE-koncernen, bliver Boxer en del af den nye koncern.
Det fremgår videre:
Rent juridisk bliver "fusionen" gennemført ved, at SE a.m.b.a. overdrager alle sine aktiver til Eniig a.m.b.a., der således
bliver det fortsættende selskab (under navnet Norlys). SE a.m.b.a.'s andelshavere optages derefter som andelshavere i
Norlys. Der bliver således gennemført en sammenlægning på "øverste niveau" (mellem de to andelsselskaber/a.m.b.a.'er), men det er ikke endeligt fastlagt, hvordan den underliggende selskabsstruktur præcist skal være.
……….
Det er planen, at Boxer, som en del af Norlys-koncernen når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse foreligger, fortsat vil være en selvstændig juridisk enhed med egen ledelse og bestyrelse. Det er således planen, at Boxer fortsætter sin virksomhed som en selvstændig tv-udbyder i Norlys-koncernen, på samme måde som Boxer i dag er en selvstændigt fungerende enhed i SE-koncernen.
Boxer (Boxer TV A/S) er i dag ejet af SE Kommunikation Holding A/S, der igen er ejet af Syd Energi Holding A/S, som
ultimativt er ejet af SE a.m.b.a. Det ultimative ejerskab af Boxer bliver derfor overdraget, men Boxer (for)bliver - uanset
den fremtidige struktur - fortsat et selvstændigt aktieselskab, som er 100% ejet af den kommende Norlys-koncern.
Det er Boxer som selskab (Boxer TV A/S), der har ansøgt og fået tildelt gatekeeper-tilladelsen fra Radio- og TV-nævnet,
og Boxer vil agere efter denne tilladelse, også efter fusionen. De tilsagn, som Boxer har givet i ansøgningen om gatekeeper-tilladelsen (og som er pålagt Boxer i forbindelse med tilladelsen), står naturligvis ved magt, idet Boxer som anført fortsætter på samme måde som hidtil.
Desuden har Boxer vedlagt en kort præsentation, der beskriver lidt mere om fusionen, de to
fusionerede koncerner og de hensyn og tanker, der ligger bag fusionen.
Radio- og tv-nævnets kommentarer:
Radio- og tv-nævnet har behandlet orienteringen på sit møde den 27. juni 2019, og skal herefter udtale følgende:
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Boxer oplyser i sin mail, at ved fusionen overdrager SE a.m.b.a. alle sine aktiver til Eniig
a.m.b.a., der bliver det fortsættende selskab under navnet Norlys a.m.b.a. Boxer er ejet af SE
Kommunikation Holding A/S, der er ejet af Syd Energi Holding A/S, som er ejet af SE a.m.b.a.
Boxer overdrages dermed ved fusionen. Overdragelsen af aktiviteterne i SE a.m.b.a, hvor Boxer er en del af, skal efter Radio- og tv-nævnets opfattelse sidestilles med et salg af det selskab eller lignende, hvortil tilladelsen er udstedt.
Af § 24, i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af
jordbaserede digitale tv-sendemuligheder fremgår det, at inden eventuel salg af tilladelesen
eller helt eller delvist salg af det selskab eller lignende, hvortil tilladelse er udstedt (gatekeeper), skal gatekeeper afgive oplysninger herom til Radio- og tv-nævnet. Nævnet vurdere, om
vilkårerne og forudsætningerne for tilladelsen, herunder indholdet i ansøgningen om tilladelse,
fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg og træffer herefter – efter indhendtelse af udtalese fra Konkurrencestyrelsen – afgørelse om, hvorvidt salgt kan godkendes.
Bestemmelsen om overdragelse/salg af tilladelsen mv. er gengivet i tilladelsens punkt 18.
Radio- og tv-nævnet har noteret sig, at det af orienteringen fremgår, at Boxer fortsat vil være
en selvstændig juridisk enhed med egen ledelse og bestyrelse, og det er planen, at Boxer fortsætter sin virksomhed som en selvstændig tv-udbyder i Norlys-koncernen på samme måde,
som Boxer i dag er en selvstændigt fungerende enhed i SE-koncernen. Det ultimative ejerskab
af Boxer bliver således overdraget, men Boxer forbliver efter det oplyste – uanset den fremtidige struktur – fortsat som et selvstændigt aktieselskab, som er 100 pct. ejet af den kommende Norlys-koncern.
Radio- og tv-nævnet har endvidere noteret sig, at det af orienteringen ligeledes fremgår, at
Boxer er bevidst om, at det er Boxer som selskab, der har ansøgt og fået tildelt gatekeepertilladelsen fra Radio- og tv-nævnet, og Boxer vil efter det oplyste fortsat agere efter denne tilladelse, også efter fusionen. De tilsagn, som Boxer har givet i ansøgningen om gatekeeper-tilladelsen og som er pålagt Boxer i forbindelse med tilladelsen, indestår Boxer således fortsat
for bliver overholdt og opfyldt.
Endvidere har Radio- og tv-nævnet noteret sig, at det nye andelsselskab Norlys a.m.b.a. umiddelbart kommer til at fremstå samlet set som et selskabet med bred erfaring indenfor tv-distribution.
Radio- og tv-nævnet har yderligere noteret sig, at Boxer i orienteringen erklærer, at opfyldelsen af vilkårene og forpligtelserne i tilladelsen – med de ændringer, som allerede er givet af
Radio- og tv-nævnet - i det hele vil fortsætte fuldstændig uændret.
Radio- og tv-nævnet har endelig noteret sig, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ingen indvendiger eller betænkeligheder har i forhold til de konkurrenceretlige aspekter, så længe de
afgivne tilsagn følges. Disse tilsagn er gjort til vilkår for fusionsgodkendelsen.
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På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet herefter truffet følgende:
Afgørelse:
Radio- og tv-nævnet godkender hermed overdragelsen af Boxer til det kkommende nye andelsselskab Norlys a.m.b.a. i forbindelse med fusionen mellem SE a.m.b.a og Eniig a.m.b.a.
Godkendelsen er betinget af, at opfyldelsen af vilkårene og forpligtelserne i tilladelsen – med
de ændringer, som allerede er givet af Radio- og tv-nævnet - i det hele vil fortsætte uændret –
ligesom godkendelse er betinget af overholdelsen af vilkårene for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse af fusionskontrollen.
For en god ordens skyld bedes I fremsende en orientering til Radio- og tv-nævnet, når den endelige aftale om overdragelse er indgået.

Med venlig hilsen

Anne Kristine Axelsson
Næstformand

