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Godkendelse af Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol over 

NutraQ 2 AS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. juni 2021 en anmel-

delse af en fusion mellem Orkla Health AS (”Orkla”) og NutraQ 2 AS 

(”NutraQ”), jf. konkurrencelovens § 12 b. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber 

fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig 

anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmel-

delsen. Fristerne begyndte at løbe den 1. juni 2021. 

 

1.1 Parterne og deres aktiviteter 

Orkla er producent og leverandør af helseprodukter, herunder kosttilskud i 

form af bl.a. fiskeolie/omega-3, vitaminer, mineraler, specialprodukter, 

mave-helse-produkter og kosmetiske kosttilskud til dagligvarehandlen, 

apoteker, helsekostbutikker og andre detaillister. Produkterne sælges i 

Danmark bl.a. under varemærkerne Möller's, Pikasol, Drogens Vital, 

Livol, Longo Vital, Unikalk, HUSK og Futura.  

 

Orkla er en del af Orkla ASA, som også er leverandør af produkter inden 

for bl.a. fødevarer, chips og snacks, konfekture, sundhed og personlig 

pleje, tekstil, vaskemidler, maleudstyr, og vaskemidler. 

 

NutraQ udvikler og sælger helseprodukter direkte til forbrugere. NutraQ’s 

sortiment omfatter primært kosttilskudsprodukter inden for omega-3, vita-

miner, mineraler, specialprodukter, naturmidler og kosmetiske kosttilskud. 

Produkterne sælges i Danmark under varemærkerne VitaePro, Active 

Omega-3, OmegaPro, MultiPro, Maxulin, Cal-Mag, CollagenDuo og Oslo 

Skin Lab (The Solution og The Basics). NutraQ sælger udelukkende deres 

produkter direkte til forbrugerne via en digital og abonnementsbaseret for-

retningsmodel, og sælger derfor ikke produkter til detailhandlen i Dan-

mark. 

 

NutraQ ejes af NutraQ 1 AS [xxx], NutraQ 2.2 AS [xxx] og af en række 

minoritetsaktionærer bestående af ledelsen og bestyrelsen [xxx]. 

 

 

1.2 Transaktionen 

Den 14. februar 2021 indgik Orkla og aktionærerne i NutraQ en aktieover-

dragelsesaftale vedrørende overdragelse af aktierne i NutraQ. I medfør af 
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aftalen erhverver Orkla 100% af aktierne i NutraQ. Orkla vil efter Trans-

aktionens gennemførelse således opnå kontrol over samtlige aktier i 

NutraQ og have enekontrol i selskabet.  

 

Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion jf. kon-

kurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.  

 

1.3 Jurisdiktion og anmeldelsespligt 

De deltagende virksomheder er Orkla og NutraQ. 

 

Ifølge det oplyste havde Orkla ASA (koncernen) i 2020 en omsætning i 

Danmark på [xxx] kr. NutraQ havde i 2020 en omsætning i Danmark på 

[xxx] kr. 

 

Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætnings-

tærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion 

omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf. konkurrence-

lovens kapitel 4.  

 

2. Markedsbeskrivelse 

Ved kosttilskud forstås fødevarer, der (i) har til formål at supplere den nor-

male kost, (ii) er koncentrerede kilder til næringsstoffer (vitaminer og mi-

neraler) eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virk-

ning, alene eller kombinerede, og (iii) som markedsføres i dosisform, fx 

kapsler, pastiller, tabletter, piller, pulver mv.
1
 Kosttilskud er ikke omfattet 

af lægemiddelloven, men skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. 

 

Værdikæden for salg og distribution af kosttilskud kan overordnet opdeles 

i følgende 5 led: 1) producentleddet, 2) leverandørleddet, 3) engrosleddet, 

4) detailleddet og 5) slutbrugerleddet. Værdikæden for helsekostindustrien 

er illustreret i figur 1. 

 

Figur 1. Værdikæde for salg og distribution af kosttilskud 

 

                                                 
1
 Jf. Kosttilskudsbekendtgørelsens § 1, stk. 1. 
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Kilde: Parternes fusionsanmeldelse 

 

Leverandører af kosttilskud kan enten selv producere kosttilskud eller 

indgå aftaler med eksterne producenter om lønproduktion. Parterne oply-

ser, at NutraQ ikke selv producerer sine produkter, men får dem produceret 

hos eksterne producenter. Fsva. Orkla oplyser parterne, at Orkla selv pro-

ducerer størstedelen af sine produkter på egne fabrikker, men at Orkla også 

benytter sig af lønproduktion.  

 

Leverandørerne kan sælge produkterne gennem en eller flere salgskanaler. 

De anvendte salgskanaler er enten detailhandlens fysiske butikker og on-

line internetsider, herunder dagligvarehandlen, apoteker, specialbutikker 

og helsekostforretninger, eller salg direkte til forbrugerne (D2C), hvilket 

ofte sker på internettet og/eller ved abonnementsløsninger. Hovedparten af 

Orklas salg sker via detailhandlen, mens NutraQ udelukkende sælger di-

rekte til forbrugerne. 

 

2.1 Analysegrundlag 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med vurderingen af 

fusionen, ud over fusionsanmeldelsen, offentliggjort fusionen på styrelsens 

hjemmeside, samt sendt et orienteringsbrev om fusionen til en række af 

fusionsparternes kunder og konkurrenter. Styrelsen har derudover afholdt 

møder med en række af fusionsparternes kunder og konkurrenter.  

 

Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen af 

fusionen, men styrelsen har modtaget kommentarer til fusionen fra en af 
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de adspurgte konkurrenter, som bl.a. har anført bemærkninger til de kon-

kurrencemæssige virkninger af fusionen. Dette vil blive beskrevet yderli-

gere i afsnit 3.2.3. 

 

Vurderingen af fusionens effekter på de relevante markeder tager udgangs-

punkt i parternes oplysninger suppleret med oplysninger fra de aktører, 

som styrelsen har holdt møder med. 

 

 

3. Vurdering 

3.1 Afgrænsning af det relevante marked 

For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, 

er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusio-

nen berører. 

 

3.1.1 De relevante produktmarkeder 

Kommissionen har afgrænset et overordnet marked for kosttilskud
2
, samt 

segmenteret fsva. formål med kosttilskuddet
3
 og kosttilskuddets indhold

4
.  

  

Konkurrencerådet har i tidligere praksis afgrænset særskilte markeder for 

salg af kosttilskud og naturlægemidler i hhv. detailleddet og leverandør-

leddet.
5
 Rådet har yderligere afgrænset et marked for "hoste, hals og for-

kølelse", som omfattede produkter solgt i både apotekssektoren og i detail-

handlen.
6
 

 

Rådet har desuden overvejet, om detailmarkedet kan segmenteres yderli-

gere i et marked for onlinesalg af kosttilskud og naturlægemidler.
7
 Rådet 

lod dog den endelige afgrænsning af markedet stå åben. 

 

De norske konkurrencemyndigheder har tidligere afgrænset markedet for 

distribution af kosttilskud og overvejet, om der kan være grundlag for at 

segmentere mellem forskellige salgskanaler i form af dagligvarehandlen, 

apoteker, helsekostbutikker og andre detaillister.
8
  

 

Parterne anfører, at markedet for salg af kosttilskud bør segmenteres efter 

salgskanal, således at der afgrænses et særskilt marked for direkte salg til 

                                                 
2
 Jf. Kommissionens afgørelse af 14. december 2011 i sag M.6401, Waterland Private Equity Investment B.V. / 

Alychlo NV / Omega Pharma NV. 
3
 Jf. Kommissionens afgørelse af 26. juli 2002 i sag M.2773, Laboratoires Inneov S.N.C. / Nestlé S.A. / L'Oréal S.A. 

4
 Jf. Kommissionens afgørelse af 9. juni 2011 i sag M.6162, Pfizer Inc. / Ferrosan Holding A/S. 

5
 Jf. Konkurrencerådet afgørelse af 31. januar 2007, CVC’s overtagelse af Matas A/S og en række Matas-butikker. 

6
 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2021, Orifarms køb af lægemidler fra Takeda. 

7
 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018, Matas A/S’ erhvervelse af enekontrol over Firtal Group 

m.fl. 
8
 Jf. Konkurransetilsynets afgørelser i sagerne V2009-14 Valdius AS / Sunkost ASA og V2015 Orkla ASA / Ce-

derroth Intressenter AS. 
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forbrugerne (”D2C”), adskilt fra markedet for distribution til grossister/de-

taillister, herunder dagligvarehandlen, apoteker og helsekostbutikker m.fl. 

Parterne begrunder dette med, at der er efterspørgselssubstitution mellem 

brands i samme salgskanal, men begrænset efterspørgselssubstitution mel-

lem brands i forskellige salgskanaler.  

 

Derudover skal en leverandør, som ønsker at sælge produkter direkte til 

forbrugere, ifølge parterne, udvikle og varetage en række centrale funktio-

ner eller købe disse hos tredjemand, som ikke er nødvendige ved salg via 

detailhandlen. Dette gælder eksempelvis: i) logistikløsninger til fragt af 

produkterne til forbrugerne, ii) et kundecenter som kan håndtere fakture-

ring, opkrævning, forbrugerhenvendelser og klager, og teknologisk eksper-

tise, der kan tage sig af de nødvendige it-systemer, der muliggør direkte 

salg til kunderne.  

 

Styrelsen tager i nærværende sag, i overensstemmelse med praksis, ud-

gangspunkt i det relevante marked for salg af kosttilskud med eventuelle 

yderligere mulige segmenteringer.  

 

Den endelige afgrænsning af det relevante markeder for kosttilskud kan 

imidlertid stå åben i nærværende sag, idet fusionen ikke vil give anledning 

til konkurrencemæssige betænkeligheder, uanset om markedet afgrænses 

bredt til alle kategorier af kosttilskud via alle salgskanaler, eller om det 

afgrænses snævert efter salgskanal og kategorien af kosttilskuddet. 

3.1.2 Det relevante geografiske marked 

Kommissionen har i sin praksis lagt til grund, at markederne for salg af 

kosttilskud ikke er snævrere end nationale.
9
  

 

Konkurrencerådet har i tidligere praksis fastslået, at det relevante geogra-

fiske marked for kosttilskud og naturlægemidler er Danmark.
10

 I sin sene-

ste praksis har rådet fastslået, at markedet ikke skal afgrænses snævrere 

end nationalt, men heller ikke bredere end nationalt.
11

 

 

Parterne har anført, at der for så vidt angår direkte salg af kosttilskud, er en 

række internationale aktører i Danmark, der tilbyder produkter til danske 

forbrugere. Dette indebærer ifølge parterne, at der er et betydeligt interna-

tionalt konkurrencepres, og Parterne er derfor af den opfattelse, at marke-

det for direkte salg af kosttilskud er globalt eller som minimum europæisk.  

 

                                                 
9
 Jf. Kommissionens afgørelse af 14. december 2011 i sag M.6401, Waterland Private Equity Investment B.V. / 

Alychlo NV / Omega Pharma NV. 
10

 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 31. januar 2007, CVC-Matas 's overtagelse af Matas A/S og en række Matas-

butikker, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5. november 2018, Matas A/S- erhvervelse af enekon-

trol med Firtal Group ApS og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 5. november 2018, Firtal Group 

ApS' erhvervelse af fælles kontrol med Geniads ApS sammen med JB Holding Company ApS. 
11

 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2021, Orifarms køb af lægemidler fra Takeda. 
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Styrelsen tager til brug for vurderingen i overensstemmelse med overve-

jelserne i praksis udgangspunkt i et dansk marked. Idet fusionen ikke giver 

anledning til betænkeligheder, uanset om markedet afgrænses bredere end 

Danmark eller nationalt til Danmark, kan den endelige afgrænsning af det 

geografiske marked stå åbent i nærværende sag. 

 

3.2 Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger 

 

3.2.1 Vurdering af det kontrafaktiske scenarie 

 

Parterne har anført at det relevante kontrafaktiske scenarie er status quo.  

 

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det relevante 

kontrafaktiske scenarie til brug for denne fusion er status quo, hvor både 

Orkla og NutraQ er selvstændige aktører.  

 

3.2.2 Berørte markeder 

Fusionen giver anledning til konkurrencemæssige horisontale virkninger 

på følgende berørte markeder:  

 

 Markedet for salg af kosttilskud i Danmark evt. segmenteret i salgs-

kanal og kategorien af kosttilskud.   

 

Parterne har oplyst, at der ikke foreligger noget vertikalt forhold mellem 

dem. Der er således hverken en aktuel eller potentiel vertikal forbindelse 

mellem Orklas produktion af kosttilskudsprodukter og NutraQ’s indkøb af 

produktion af kosttilskudsprodukter.   

 

3.2.3  Markedet for salg af kosttilskud i Danmark 

Der er et horisontalt overlap mellem parternes aktiviteter på et samlet mar-

ked for salg af kosttilskud i Danmark. Parterne har oplyst, at de på et samlet 

marked for salg af kosttilskud i Danmark vil få en samlet markedsandel i 

værdi på ca. [20-30] pct. i 2020, og at stigningen i markedsandelen som 

følge af fusionen er på ca. [5-10] pct.  

 

Desuden har parterne oplyst, at HHI efter fusionen stiger med [≥250] til et 

niveau på [1000-1500]. Ændringen i HHI er dermed over de af Kommissi-

onen fastsatte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises 

horisontale konkurrencemæssige problemer, jf. Kommissionens retnings-

linjer for vurdering af horisontale fusioner.
12

 Det kan således ikke på bag-

grund af markedsandele og ændringen i HHI udelukkes, at fusionen vil 

                                                 
12

 Jf. Kommissionens retningslinjer af 5. februar 2004 for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forord-

ning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2004/C 31/03), punkt 19, hvoraf det fremgår, 

at det er usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige problemer, hvis HHI efter fusionen er 

under 1.000. Af punkt 20 fremgår yderligere, at det også anses for usandsynligt, at en fusion vil medføre 

konkurrencemæssige problemer, hvis HHI efter fusionen er mellem 1.000 og 2.000, og delta er under 250, 
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give anledning til betænkeligheder på et samlet marked for salg af kosttil-

skud i Danmark. 

 

Ifølge parternes oplysninger, vil parterne, ved en segmentering af markedet 

efter salgskanal, stort set ikke have noget horisontalt overlap, da langt ho-

vedparten af Orklas salg sker via detailhandlen
13

, mens NutraQ udeluk-

kende sælger kosttilskud D2C gennem en abonnementsordning.  

 

Ved en segmentering af markedet efter produkttype har parterne, ifølge 

parternes oplysninger, ligeledes meget begrænsede overlap på de fleste 

segmenter. Kun inden for salg af specialprodukter er der et større horison-

talt overlap mellem parternes aktiviteter. Her tegner sig dog nogenlunde 

samme billede som på det overordnede marked for salg af kosttilskud i 

Danmark. 

 

Parterne oplyser, at der ikke findes komplette opgørelser over salget af 

kosttilskud, hvorfor parternes opgørelse af totalmarkedet er baseret på 

salgsdata fra offentligt tilgængelige kilder, offentligt tilgængelige omsæt-

ningsoplysninger om andre markedsaktører og på parternes bedste skøn ud 

fra deres kendskab til markedet. Styrelsen kan ikke udelukke, at justeringer 

af parternes forudsætninger om opgørelsen af totalmarkedet vil kunne øge 

parternes samlede markedsandel. Det er dog samtidig styrelsens vurdering, 

at selv hvis totalmarkedet korrigeres for de af parterne anførte usikkerhe-

der, er ændringerne ikke af en størrelse, så de vil ændre styrelsens vurde-

ring af fusionen.  

 

Styrelsen har foretaget en indledende undersøgelse blandt udvalgte mar-

kedsaktører for at få belyst konkurrencen på markedet samt fusionens virk-

ning på konkurrencen. Styrelsen har i den forbindelse holdt møder med to 

leverandører af kosttilskud og tre detailhandlere og har udsendt en tredje-

mandsorientering til yderligere 21 leverandører af kosttilskud og otte er-

hvervskunder. 

 

Langt hovedparten af de aktører, som styrelsen har holdt møder med har 

ingen bemærkninger til fusionen. En enkelt af parternes konkurrenter har 

udtrykt bekymring for, at Orkla efter fusionen vil kunne relancere deres 

nuværende portefølje af kosttilskud under nyt navn, evt. under VitaePro 

navnet, og sælge dem via abonnement, og at en sådan relancering vil kunne 

presse de mindre konkurrenter inden for abonnementssalg. Andre aktører 

nævner dog, at Orkla også uden fusionen vil kunne introducere en abonne-

mentsløsning til salg af deres produkter, om end det vil være forbundet 

med flere omkostninger for Orkla at starte en abonnementsløsning op fra 

                                                 
eller hvis HHI efter fusionen er over 2.000, men delta er mindre end 150 – medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder. 
13

 Orkla oplyser, at [xxx] pct. af Orklas salg sker direkte til forbrugerne via Orklas nethandelsportal Body-

store.dk. Opgørelsen dækker salg af Orklas egne mærker via portalen.  
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bunden. Der er herudover ikke andre oplysninger, der peger i retning af, at 

Orkla via en relancering af deres produkter vil kunne hæmme konkurren-

cen i abonnementskanalen betydeligt. 

 

Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger til fusionen i forbindelse med 

tredjemandsorienteringen. 

 

Ifølge parterne er Orkla og NutraQ ikke hinandens tætteste konkurrenter. 

Det skyldes for det første, at de to virksomheder benytter sig af forskellige 

salgskanaler, hvorfor de tiltrækker forskellige kundegrupper. En markeds-

aktør har over for styrelsen oplyst, at abonnementsordninger egner sig til 

de forbrugere, som vægter convenience højt, mens abonnementsordninger 

ikke vil være attraktive for forbrugere, som går meget op i tilbud. Flere af 

de markedsaktører, som styrelsen har holdt møder med, har oplyst, at et 

brand typisk ikke sælges via forskellige salgskanaler. Aktørerne oplyser 

desuden, at kunderne er meget brandloyale og sjældent skifter produkt, når 

de har fundet det, der passer til dem. Aktørerne har desuden bekræftet, at 

produkter, der sælges henholdsvis via abonnement og via detailhandlen 

ikke er tætteste konkurrenter inden for salg af kosttilskud. For det andet er 

parternes kerneprodukter rettet mod forskellige behov hos forbrugeren.
14

  

 

Parterne oplyser desuden, at adgangsbarriererne er lave. Det skyldes, ifølge 

parterne, et stigende onlinesalg og D2C-salg samt at en aktør let kan indgå 

aftale med en producent om fremstilling af kosttilskud efter aktørens spe-

cifikationer, idet ingredienser til brug for udvikling og produktion af kost-

tilskud er standardvarer. 

 

Hvad angår det direkte salg, så bekræfter flere af de aktører, som styrelsen 

har talt med, at D2C er stigende og oplyser, at det er årsagen til, at flere 

aktører har påbegyndt abonnementssalg. Således har bl.a. Matas for nyligt 

lanceret en abonnementsløsning. Ifølge parterne betyder det stigende D2C-

salg, at aktørerne ikke længere er afhængige af at indgå aftaler med detail-

handlen for at etablere sig på markedet.  

 

Hvad angår forskning og udvikling, så oplyser parterne, at leverandørerne 

kan vælge at indgå aftale med producenter om udvikling af nye koncepter 

og produkter, hvorfor forskning og udvikling ikke udgør en etableringshin-

dring. Styrelsens undersøgelser indikerer, at kosttilskudsprodukter er rela-

tivt homogene produkter. Således har særligt brand og markedsføring be-

tydning for konkurrencen på markedet, hvilket også bekræftes af de aktø-

rer, som styrelsen har talt med. 

 

Endelig oplyser parterne, at salg af kosttilskud er præget af konkurrence 

fra en række større aktører som Orifarm, Pharma-Nord, Natupharma, New 

                                                 
14

 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 8 og 12-14. 
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Nordic og Glaxo Smith Kline ("GSK") samt stærke private label brands 

som fx Matas' Striber. Derudover har parterne oplyst, at de også oplever 

konkurrence fra udenlandske aktører som fx Amazon og iherb.com. Dette 

bekræftes til dels af en af leverandørerne af kosttilskud i styrelens under-

søgelser, som oplyser, at de oplever konkurrencepres fra udenlandske on-

lineforhandlere. Den samme leverandør har oplyst, at kosttilskudsmarkedet 

tidligere var karakteriseret ved høje avancer, da markedet var mindre kon-

kurrenceudsat, men at markedet i dag er karakteriseret ved mange aktører.  

 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Konkurrence- og For-

brugerstyrelsens vurdering, at (1) parterne ikke er tætte konkurrenter, hvil-

ket blandt andet skyldes, at parterne ikke er aktive i de samme salgskanaler 

og derfor retter sig mod forbrugere med forskellige præferencer, (2) der 

også efter fusionen vil være en lang række større og mindre aktører på mar-

kedet, og (3) de lave adgangsbarrierer gør det muligt for nye aktører at 

træde ind på markedet.  

 

På den baggrund er det styrelsens samlede vurdering, at fusionen ikke vil 

hæmme den effektive konkurrence på markedet for salg af kosttilskud i 

Danmark. 

 

4. Konklusion 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Konkurrence- og For-

brugerstyrelsens vurdering, at den anmeldte fusion ikke hæmmer den ef-

fektive konkurrence betydeligt. Fusionen skal derfor godkendes, jf. kon-

kurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

har på den baggrund godkendt Orkla Health AS' erhvervelse af enekontrol 

over NutraQ 2 AS, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. 
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