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ERHVERVSMINISTERIET

  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. september 2020 en 
forenklet anmeldelse af Blue Equity II K/S (”Blue Equity II”) og Als-
sund Holding ApS’ erhvervelse af fælleskontrol over DTK Group ApS, 
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 doku-
mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 
løbe den 2. september 2020. 

Ved transaktionen erhverver Blue Equity II gennem datterselskabet 
Blue Equity Holding III ApS (”Blue Equity Holding”) 100 pct. af an-
parterne i DTK Group ApS fra selskabets nuværende ejere, Alsund 
Holding ApS og Susanne og Peter Provstgaard Holding ApS.  

Blue Equity II har derudover indgået en ejeraftale med ovennævnte nu-
værende ejere af DTK Group ApS, ifølge hvilken Blue Equity II gen-
nem datterselskabet Blue Equity Finans VIII ApS ejer [XX] pct., og 
hvor Alssund Holding ApS ejer [XX] pct. og Susanne & Peter Provst-
gaard Holding ApS ejer [XX] pct. af Blue Equity Holding. Blue Equity 
II og Alssund Holding ApS’ erhvervelser af andele i Blue Equity Hol-
ding og ejeraftalen indebærer, at Blue Equity II og Alssund Holding 
ApS opnår fælleskontrol over DTK Group ApS.  

DTK Group ApS udbyder transport-, lager- og logistikydelser. Inden for 
transport udbyder DTK Group ApS freight forwarding (herunder ”Less 
tran Truckload” (LTL) og ”Full Truckload” (FTL) transport) samt tem-
peraturkontrollerede transporter af levnedsmidler. DTK Group ApS 
udbyder transport i Europa. 

Blue Equity II er en private equity fond, der er ejet af institutionelle 
investorer og rådgives af Blue Equity Management A/S. Blue Equity 
Management A/S rådgiver to aktive fonde, som investerer i danske virk-
somheder inden for forskellige forretningsområder. Blue Equitys fonde 
ejer således en række porteføljeselskaber. 
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Alssund Holding ApS er holdingselskab for DTK Group ApS’ nuvæ-
rende CEO, Steen Sørensen. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 
overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, (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 akti-
ve på det samme produktmarked og det samme geografiske marked om-
fattende Danmark eller en del heraf, eller på et produktmarked i et forud-
gående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geogra-
fiske marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden af 
fusionsparterne opererer. 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt 
fusionen 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. 
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