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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ford 
Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic 
AB 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. juli 2018 en forenk-
let anmeldelse af Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol 
over Forso Nordic AB, 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 beta-
ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 23. juli 
2018. 
 
Forso Nordic AB er et selvstændigt fungerende joint venture kontrolleret 
i fællesskab af Saracen HoldCo AB (der ultimativt ejes og kontrolleres af 
Ford Motor Company LLC) og Credit Agricole Consumer Finance S.A. 
Ved transaktionen overdrager Credit Agricole Consumer Finance S.A. sin 
aktiebeholdning på 50 pct. + én aktie i Forso Nordic AB til Saracen 
HoldCo AB, hvorved Ford Motor Company LLC erhverver enekontrol 
over Forso Nordic AB. 
 
Forso Nordic AB udbyder finansieringsydelser til bilkøb til privatkunder 
og erhvervskunder samt lagerfinansiering til autoriserede Ford-
forhandlere i de nordiske lande. 
 
Saracen HoldCo AB har ikke andre aktiviteter end at eje aktier i Forso 
Nordic AB. Saracen HoldCo AB ejes og kontrolleres som nævnt ultima-
tivt af Ford Motor Company LLC, som er en international bilproducent 
der gennem sit helejede datterselskab, Ford Motor Credit Company LLC, 
udbyder finansieringsydelser uden for de nordiske lande. Derudover kon-
trollerer selskabet FCE Bank plc, som varetager captive finansiering for 
Ford i Europa (dog ikke Danmark, Norge, Sverige og Finland) og har 
filialer eller datterselskaber i de fleste europæiske markeder.  
 
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, nr. 2, i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion hvor en virksomhed overtager 
enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sam-
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men med en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- 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. 

 


