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KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af REMONDIS Danmark Holding ApS’ erhvervelse af enekontrol over M.
Larsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2018 en forenklet anmeldelse af transaktion, hvorved REMONDIS Danmark Holding ApS’ (”REMONDIS DK”) erhverver M. Larsen Vognmandsfirma
A/S (”M. Larsen”), 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 gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 9. marts
2018.
ML Brøndby Holding A/S ejer før fusionen 100 pct. af aktierne i M. Larsen. Fusionen indebærer, at REMONDIS DK overtager 85 pct. af aktierne
i M. Larsen fra selskabets nuværende ejer, ML Brøndby Holding A/S, der
beholder 15 pct. af aktierne i selskabet efter fusionen. REMONDIS DK
erhverver ved fusionen enekontrol over M. Larsen.
REMONDIS DK er en del af RETHMANN-koncernen, som er en tysk
koncern inddelt i tre divisioner: REMONDIS, Rhenus og SARIA. REMONDIS-koncernen arbejder inden for genbrug og vandbehandling,
Rhenus-koncernen er en global logistikudbyder, og SARIA-koncernen er
aktiv inden for genanvendelse af animalske biprodukter.
RETHMANN-koncernen er også aktiv i Danmark via koncernens danske
datterselskaber. De danske datterselskaber organiserer bl.a. afhentning og
håndtering af organisk affald, animalske bi-produkter samt jern og metal.
M. Larsen tilbyder affaldsafhentning til kommuner, institutioner og virksomheder og til privatpersoner i Danmark. M. Larsen er aktiv i hele landet med afdelinger på Sjælland, Lolland-Falster og i Jylland.
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).

ERHVERVSMINISTERIET

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3)
litra b) og c) 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 godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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