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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Damco 

USA Inc.'s erhvervelse af enekontrol over Pilot Air Freight Holdings 

LLC 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. oktober 2022 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem Damco USA Inc. (herefter 

”Damco”) og Pilot Air Freight Holdings LLC (herefter ”Pilot”), jf. kon-

kurrencelovens § 12 b, stk. 1. 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 anmeldelsen. Fri-

sterne begyndte at løbe den 7. oktober 2022. 

 

Ved transaktionen opnår Damco enekontrol over Pilot, og der er således 

tale om en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

 

Damco er en leverandør af logistiktjenester. Damco tilbyder supply chain 

management services, lagerstyringstjenester og fragthåndtering i form af 

både luftfragt og fragt på land. Damco servicerer kunder i hele verden. 

Damco er en del af A.P. Møller-Mærsk A/S (herefter "APMM"), som er en 

integreret transport- og logistikvirksomhed med hovedkontor i Køben-

havn. APMM kontrolleres af A.P. Møller Holding A/S, som er modersel-

skabet for A.P. Møller-koncernen.  

 

Pilot er en leverandør af logistiktjenester med 87 lokationer i Nordamerika 

og kontorer i Spanien og Holland. Pilot er specialiseret i Business-to-Con-

sumer (B2C) levering af store og tunge varer (>70 kg/155 lbs, ikke-trans-

portable varer, såsom møbler) i USA, samt i Business-to-Business (B2B) 

logistiktjenester vedrørende fragt af høj værdi, og som kræver hurtig leve-

ring. Pilot har et meget lille salg i Danmark. 

 

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. 2.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, i 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel er 

mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 

produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 

heraf og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 pct. 
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for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere eller 

senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller flere af 

de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfattende Dan-

mark eller en del heraf.  

 

Fusionen blev gennemført i maj 2022, men fusionen har ikke tidligere væ-

ret anmeldt til eller godkendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller 

af Konkurrencerådet. Det følger af konkurrencelovens § 12 b, stk. 1, at 

fusionen burde have været anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen, før den blev gennemført. 

 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 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. 


