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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Arla 
Foods  amba / China Mengnui Dairy Company Limited (JV) 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den modtog den 2. juli 2018 
en forenklet anmeldelse af et joint venture mellem Arla Foods amba 
(”Arla”) og China Mengnui Dairy Company Limited (”Mengniu Dairy”), 
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 an-
meldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 3. juli 2018. 
 
Ved transaktionen opretter Arla og Mengniu Dairy et selvstændigt funge-
rende joint venture i Kina. 

 
Arla er en dansk mejerikoncern, der er ejet af ca. 11.300 landmænd fra 
Danmark, Sverige, Storbritannien, Tyskland, m.fl. Mengniu Dairy er 
ligeledes en mejerikoncern, der er noteret på børsen i Hong Kong. Arla 
og Mengniu Dairy er begge aktive inden for produktion og distribution 
af mejeriprodukter, herunder mælk, ost m.v. Mengniu Dairy opererer 
primært i Kina. 

 
Arla og Mengniu Dairy vil gennem joint venturet samarbejde om salg af 
mejeriprodukter i Kina, og joint venturet vil efter planen ikke have no-
gen aktiviteter i andre lande. 
 
Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, stk. 2, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusio-
nen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, 
nr. 2.  
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1) i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller flere virksomheder 
erhverver fælles kontrol over et joint venture, der ikke eller kun i ubety-
deligt omfang forventes at ville drive virksomhed i Danmark. Idet fusio-
nen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til 
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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. 

 

 

 
 


