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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Freja 
Transport & Logistics Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over 
Transcargo A/S. International Transport & Spedition 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. januar 2018 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Freja Transport & Logistics Hol-
ding A/S (”Freja”) og Transcargo A/S. International Transport & Spediti-
on (”Transcargo”), 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 ud-
over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling 
af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 18. januar 
2018. 
 
Ved transaktionen erhverver Freja samtlige aktier i Transcargo, og Freja 
opnår derved enekontrol over Transcargo og dennes helejede polske dat-
terselskab Transcargo Sp. Z o o. 
 
Freja er en transport- og logistikvirksomhed, der primært er aktiv på mar-
kederne for national og tværnational godstransport (freight forwarding) 
på vej samt i begrænset omfang på markederne for godstransport via fly 
og skib. Freja benytter sig primært af uafhængige vognmænd til at udføre 
selve transporten af godset. Freja har kontorer i Danmark, Norge, Fin-
land, Sverige og Kina samt logistikcentre med lagerfaciliteter i Danmark, 
Norge, Sverige og Finland. 
 
Transcargo er en transport- og logistikvirksomhed med aktiviteter på 
markederne for national og tværnational godstransport (freight forwar-
ding) på vej. På det danske marked benytter Transcargo sig af uafhængi-
ge vognmænd til at udføre selve transporten af godset. Transcargo har 11 
kontorer fordelt i Danmark, Sverige, Polen, Slovakiet og Ukraine. Trans-
cargo har desuden logistikcentre med lagerfaciliteter i Padborg ved den 
dansk/tyske grænse og i Polen. 
 
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. 2.  
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra b) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke 
giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
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godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelo-
vens § 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. 
 


