
Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg
Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på
betingelse af en række tilsagn. Fusionen var mellem de to største svineslagterier i Danmark.
Virksomhederne stod samlet for ca. 90 pct. af slagtningen af svin i Danmark og havde samlede
markedsandele på 60-70 pct. af produktionen af fersk svinekød til supermarkeder og svinekød til
forædlingsindustrien. På markederne for forædlede produkter havde de to slagterier en samlet
markedsandel på 30-35 pct. i Danmark. Efter fusionen er der nu ét større svineslagteri i Danmark,
Danish Crown. Tican er det næststørste svineslagteri i Danmark med ca. 6 pct. af
svineslagtningerne. Tican eksporterer det meste af produktionen. Danish Crown og Tican er de
eneste tilbageværende andelsslagterier i Danmark. Herudover eksisterer en række mindre private
slagterier.

Der var flere bekymringer for konkurrencen. For det første var der bekymring som følge af den
øgede koncentration på en række markeder. For det andet var der bekymring som følge af den
dobbelt rolle som Danish Crown har som væsentlig leverandør af danske svinekød til
forædlingsindustrien og som konkurrent på markedet for forædlede produkter. Det blev dog i en
vis grad opvejet af, at markederne i højere og højere grad udvikler sig i geografisk henseende til
at være europæiske markeder, hvor Danish Crowns produktion i dag svarer til ca. 9,2 pct. af den
samlede produktion i EU. Danish Crown er dermed Europas største svineslagteri. På markedet for
forædlede svinekøds produkter er samtidig en vis grad af konkurrence fra produkter baseret på
andre kødtyper (fx oksekød, fjerkræ og fisk).

Valget af tilsagn blev kompliceret af de erfaringer, som blev gjort i forbindelse med Danish Crowns
fusion med Vestjyske Slagterier i 1999. Fusionen blev behandlet af EU-Kommissionen og
omfattede et tilsagn om salg af et slagteri (Koopmann i Silkeborg) med kapacitet på 5.000
slagtninger om ugen. Salget blev ikke succesfuldt, for virksomheden standsede i 2001 sin
produktion bl.a. på grund af indkørings vanskeligheder.

Der blev aftalt en række tilsagn for at opveje de potentielle uheldige virkninger af fusionen.
Tilsagnene faldt i 4 grupper:

Bedre valgmuligheder for leverandørerne (andelshaverne). Andelshaverne fik udvidet muligheden
for at sælge en del af deres produktion til andre slagterier. Danish Crown fik endvidere pligt til at
aftage svin fra ikke-andelshavere.

Mere konkurrence i slagteleddet. Danish Crown forpligtede sig til at sælge et slagteri med
kapacitet på 10.000 slagtninger per uge (Danish Crowns slagteri i Struer). For at undgå samme
udvikling som Koopmann forpligtede Danish Crown sig til at levere svin til slagteriet i 4 år, og at
der medfølger en pulje på 24 mio. til dækning af underskud, investeringer i maskiner,
efteruddannelse mv. Danish Crown blev forpligtet til lønslagtning (dvs. slagtning for andre) på op
til 1000 svin om ugen. Endelig forpligtede Danish Crown sig til ikke at benytte ejendomsklausuler i
fremtiden, når slagterier blev lukket og solgt.

Bedre konkurrence i forædlingsindustrien. Danish Crown forpligtede sig til at sælge dansk
svinekød til forædlingsindustrien over en 10-årig periode til priser der ikke overstiger
eksportprisen. Desuden forpligtede Danish Crown sig til et salg af en forædlingsfabrik (fabrikken i
Ansager).

Bedre konkurrence om salg til detailhandlen. Selskabet forpligtede sig til at give adgang til deres
distributionssystem til konkurrenter. Derved skulle konkurrerende selskaber have bedre mulighed
for at forsyne detailhandlen med frisk svinekød. Danish Crown forpligtede sig endelig til at
vilkårene for ejere og lejere af pølsevogne i Danmark bliver mindst lige så gode som på
fusionstidspunktet.

Konklusion
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Det er generelt for tidligt at komme med håndfaste konklusioner om fusions påvirkning af
markedet, særligt fordi flere af tilsagnene endnu ikke er gennemført eller kun har virket i relativ
kort tid. Tidsfristen for salg af slagteriet i Struer er endnu ikke udløbet. Forædlingsfabrikken i
Ansager er blevet solgt indenfor tidsfristen. Det har dog samtidig vist sig, at salgene kræver
betydelige ressourcer fra styrelsens side – også selv om salget var nøje beskrevet i aftalen med
tilsagn. For så vidt angår de øvrige tilsagn har Danish Crown overholdt, hvad de skal.
Markedsudviklingen har ikke vist stærke tegn på en negativ udvikling i forhold til konkurrencen på
markedet. Forbrugerpriserne på svinekød har været faldende siden fusionen, hvilket dog i høj grad
må vurderes at skyldes de faldende priser på verdensmarkedet.

Status for tilsagn

Et antal svineleverandører (under 20) har valgt at tilmelde sig splitleverancer. De fleste har
tilmeldt sig ordningen, hvor de på ugebasis kan vælge at levere op til 20 pct. af produktionen til
anden side. Kun enkelte har valgt modellen, hvor man over en 8 ugers periode kan samle
sammen til en større splitlevering, dog på maksimalt 12,5 pct. af de samlede leveringer. Omfanget
af de samlede leveringer er under 1 promille af slagtninger i Danmark, og det er derfor relativt
beskedent. Konkurrencestyrelsen har modtaget klage over dette tilsagn. Der er klaget over, at
Danish Crown administrerer dette tilsagn for stramt. Styrelsen har endnu ikke afsluttet
behandlingen af klagen.

Det aftalte slagteri er endnu ikke blevet solgt. Salget skal foregå gennem en trustee, der er
udpeget, og som p.t. er i forhandling med interesserede købere. Den hemmelige frist for, hvornår
salget skal være sket, er endnu ikke overskredet. Der har samtidig løbende været en dialog
mellem styrelsen og Danish Crown omkring udmøntningen tilsagnet. Det gælder bl.a.
udpegningen af trustee, beskrivelsen af hans mandat, beskrivelse af hvilke bygninger, der skal
omfattes af salget mv. Alt i alt har styrelsen brugt en del ressourcer på at sikre gennemførslen af
tilsagnet. Det er naturligvis endnu for tidligt at vurdere om tilsagnet er en succes

Danish Crown har siden fusionen (og indtil marts 2004) solgt 7 ejendomme – hvoraf den ene var
forædlingsfabrikken nævnt nedenfor. Denne samt en enkelt af de øvrige ejendomme er solgt til en
konkurrerende virksomhed.

Der er ingen virksomheder, som har bedt om en særlig forsyningsaftale i henhold til tilsagnet om
forsyning af dansk svinekød til forædlingsindustrien. Danish Crown har dog frivillige
samhandelsaftaler med konkurrenter. Der er heller ingen konkurrenter eller kunder, der endnu har
ønsket adgang til lønslagtning hos Danish Crown.

Danish Crown har relativt hurtigt efter fusionen solgt forædlingsfabrikken i Ansager. Salget skete
til Theilgaard, der allerede inden købet var leverandør af forædlet svinekød til supermarkeder og
grossister i Danmark. Theilgaard etablerede sammen med Tican en ny forædlingsvirksomhed med
hjemsted i den købte pølsefabrik. Tican har efterfølgende overtaget Theilgaards aktiepost i
selskabet og er nu eneste ejer i selskabet. I forbindelse med salget var der problemer omkring
standen af anlægget, idet køleanlægget ikke fungerede ved overtagelsen. Problemerne blev dog
løst, og tilsagnet er dermed opfyldt.

Konkurrencestyrelsen behandler p.t. en klage over Danish Crowns administration af bl.a.
forsikrings- og garagelejevilkår for pølsemænd i Danmark.

Udvalgte konkurrencesager behandlet af Konkurrencestyrelsen

Tulip Food Company, der er ejet af Danish Crown, overtog i slutningen af år 2002 konkurrenten
Gøl. Konkurrencestyrelsen vurderede, at fusionen ikke skulle anmeldes efter konkurrencelovens
fusionsregler, idet Gøl’s omsætning på det danske marked var under 300 mio. kr.

Konkurrencestyrelsen vurderede sidst i 2002, at en samarbejdsaftale mellem Danish Crown og
Dansk Supermarked om eksklusiv licens til salg af Antonius svinekød ikke var konkurrence-
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begrænsende. Der blev bl.a. lagt vægt på, at Antonius blot er ét blandt flere mærkevarer, og at
aftalen ikke begrænser Danish Crown i at levere andre specialmærker til andre
supermarkedskæder, ligesom Dansk Supermarked heller ikke er afskåret fra at kunne købe
lignende specialvarer fra konkurrerende slagterier.

Markedsudvikling

Prisudvikling

Fusionen fandt som nævnt sted i april 2002. Det er derfor lidt tidligt at komme med konklusioner
om, hvor stor markedspåvirkning fusionen har haft. Det tager desuden ofte nogle år inden data for
markedsudviklingen er til rådighed. Det er dog allerede nu muligt at få nogle data for udviklingen i
forbrugerpriserne for svinekød.

Forbrugerpriserne på svinekød i Danmark har siden fusionen haft en faldende tendens.
Forbrugerprisen viser dog også en del sæsonudsving. Prisindekset topper omkring juni-juli måned,
hvor der bl.a. traditionelt sælges mange grill-udskæringer. Udviklingen i forbrugerprisen afhænger
af den pris detailhandlen skal betale til slagterierne for produkterne, af omkostninger til transport
mv. og af den avance som detailhandlen lægger oveni.

Umiddelbart ser udviklingen i svinekødspriserne fornuftig ud, når man sammenligner med
forbrugerprisindekset (der siden fusionen er steget ca. 2 pct.) og i forhold til et generelt indeks for
forbrugerprisen på kød (der siden fusionen er faldet med næsten 1 pct.). Men prisen bør også
sammenlignes med prisen på svinekød på verdensmarkedet. De danske slagterier eksporter langt
hovedparten af deres produktion (mere end 85 pct.). Det betyder, at når prisen på
verdensmarkedet er lav, så er det mere attraktivt for slagterierne at afsætte større mængder på
det danske marked, hvor prisen derfor alt andet lige vil falde.

Noteringen på slagtesvin kan bruges som en indikator for prisen på svinekød på verdensmarkedet
ab landbrug. Den er beregnet ud fra de forventede priser, som Danish Crown kan opnå på
markederne for sine produkter, fratrukket slagteriets omkostninger, og den opdateres hver uge.
Ved sammenligning med detailprisudviklingen må det dog tages i betragtning, at kødprisen ab
landbrug kun udgør skønsmæssigt en tredjedel af butiksprisen. De øvrige omkostninger (til
transport, slagtning, butikshåndtering mv.) er underlagt den generelle inflationsudvikling.

Noteringen på svinekød har siden foråret 2001 udvist et relativt kraftigt fald. Faldet har været
noget større end det fald der har været på forbrugerpriserne på svinekød, jf. figur 1, hvilket
primært kan relateres til ovennævnte forhold.

Koncentration
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Det samlede antal af svineslagterier med mindst 10.000 slagtninger om året har ligget
nogenlunde konstant siden 1990, jf. tabel 1. Udviklingen er dog gået i retning af færre
andelsselskaber (der fusionerede med hinanden) og lidt flere større privatslagterier.
Privatslagterierne er dog væsentlig mindre en andelsselskaberne, og der har derfor været en
koncentrering i sektoren.

Tabel 1: Antallet af svineslagterier i Danmark

1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Andelsselskaber 5 4 3 3 3 3 2

Privatslagterier1 8 8 8 9 11 11 10

I alt 13 12 11 12 14 14 12

Note: Omfatter slagterier med slagtning over 10.000 svin pr. år.

Kilde: Danske Slagterier.

Markedskoncentrationen for svineslagterier har siden 1997 ligget omkring 89 pct., jf. figur 4. Når
man ser bort fra 2000 synes koncentrationen målt via CR4 at have været meget konstant.

Figur 4: Udviklingen i CR4 for svineslagterier 1992-2002

Indtjening

Omsætningen for de to andelsslagterier i Danmark har været presset det seneste år, hvor begge
selskaber har set en mindre omsætningsnedgang på grund af faldende verdensmarkedspriser.
Ligeledes har der været en nedgang i årsresultaterne for selskaberne, hvilket har medført en
lavere restbetaling til landmændene. Tican formår fortsat at betale mindst lige så meget for
slagtesvin som Danish Crown, i seneste regnskabsår var der ikke forskel mellem de to selskaber
modsat tidligere år. Selskabet har fortsat en højere afkastningsgrad end Danish Crown, jf. tabel 2
og 3.

Tabel 2: Udvalgte nøgletal for Danish Crown

2000/01 2001/02 2002/03
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Omsætning 40,15 mia. 42,87 mia. 40,37 mia.

Årets resultat 1,29 mia. 1,21 mia. 1,22 mia.

Efterbetaling
(svin)

90 øre 70 øre 70 øre

Afkastningsgrad 12,24 10,55 8,71

Kilder: Købmandstandens Oplysnings Bureau, Danish Crowns Årsregnskab og Danske Slagterier.

Tabel 3: Udvalgte nøgletal for Tican

2000/01 2001/02 2002/03

Omsætning 1,71 mia. 2,22 mia. 2,10 mia.

Årets resultat 150,6 mio. 119,0 mio. 81,0 mio.

Efterbetaling
(svin)

120 øre 95 øre 70 øre

Afkastningsgrad 30,0 17,7 12,1

Kilde: Købmandstandens Oplysnings Bureau og Danske Slagterier.

 

[1]
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