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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EQT In-

frastructure V’s erhvervelse af enekontrol over ForSea AB 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. januar 2023 en forenk-

let anmeldelse af EQT Infrastructure V's erhvervelse af enekontrol over 

ForSea AB, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. 

pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en 

fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 6. januar 2023. 

 

Der er tale om en erhvervelse af enekontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, 

stk. 1, nr. 2, idet EQT Infrastructure V (indirekte gennem Nordic Ferry 

Infrastructure Holding AS) erhverver alle aktier i ForSea AB. 

 

EQT Infrastructure V er en del af EQT-gruppen af private kapitalfonde, 

som ultimativt er ejet af EQT AB med hovedkvarter i Sverige. EQT-grup-

pen ejer blandt andet Molslinjen A/S, hvis primære aktivitet er at drive 

rederivirksomhed i Danmark, herunder i form af færgeoverfart på flere of-

fentligt udbudte ruter i henhold til offentlige udbudskontrakter. 

  

Herudover driver Molslinjen A/S transportvirksomhed med busser med 

fjernbusproduktet "Kombardo Expressen" på ruterne København-Aarhus, 

København-Aalborg og København-Rønne. Kombardo Expressen drives i 

et joint venture samarbejde med Herning Turist A/S. 

 

ForSea AB driver færgeforbindelsen mellem Helsingborg og Helsingør. 

ForSea AB arbejder med to kundesegmenter henholdsvis færgetransport af 

passagerer og fragt, hvoraf færgetransport af passagerer udgør den væsent-

ligste aktivitet. 

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-

stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

Dato: 12. januar 2023 

Sag: MTF-22/10052-70 

 

Sagsbehandler: /SAM 

 

 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 

KONKURRENCERÅDET 

 



  2 
 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 12 c, stk. 7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 
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