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Dato: 24. marts 2020 

Sag: 20/02182-14 

Sagsbehandler: /JKN 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

ERHVERVSMINISTERIET

NOTAT 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bunzl 
Holding Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over ICM A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2020 en anmel
delse af en fusion mellem Bunzl Holding Danmark A/S (”Bunzl”) og ICM 
A/S (”ICM”), jf. konkurrencelovens § 12 b. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., 
løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuld
stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 9. marts 2020.  

1. Transaktionen 

Ved transaktionen erhverver Bunzl en kontrollerende andel på 78,9 pct. af 
aktierne i ICM, og opnår dermed enekontrol over ICM.  

Transaktionen udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet jf. konkurren
celovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

2. Parterne og deres aktiviteter 

ICM er en dansk leverandør af sikkerhedsudstyr1, arbejdstøj samt varer 
og forbrugsmaterialer primært til beskyttelse af arbejdsmiljøet på indu
strielle arbejdspladser, herunder rengørings- og hygiejneprodukter. 

ICM agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, og som 
forhandler, der sælger produkter til slutkunder. ICM’s slutkunder er pri
mært industrielle virksomheder inden for byggebranchen, industriel frem
stilling, pharma/biotech, shipping, offshore og energi. ICM producerer 
ikke selv produkter, men har private label-produkter i sit sortiment under 
de to brands BlueStar og ICM. 

Bunzl er del af Bunzl-gruppen, der ultimativt er kontrolleret af Bunzl, plc. 
Bunzl leverer blandt andet sikkerhedsudstyr, rengørings- og hygiejnepro
dukter, og agerer både som grossist, der sælger produkter til detailleddet, 
og som forhandler, der sælger produkter til slutkunder.  

ICM og Bunzl er dermed begge aktive inden for salg af sikkerhedsudstyr, 
rengøringsprodukter og hygiejneprodukter.  

1 På engelsk ”Personal Protective Equipment”. 
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3. Jurisdiktion 

De deltagende virksomheder er Bunzl og ICM. Ifølge det oplyste havde 
Bunzl gruppen i 2018 en omsætning i Danmark på [xxx] kr. ICM havde i 
2018 en omsætning i Danmark på [xxx] kr. 

Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsæt
ningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en 
fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol.  

4. Det/de relevant(e) marked(er) 

Produktmarked 

Parterne har anført, at forsyningskæden i markedet traditionelt indeholder 
fire vertikale led, omfattende producenter, grossister, forhandlere og slut
kunder. 

Parterne har indledningsvist anført, at der efter deres opfattelse kan afgræn
ses et samlet marked for salg af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og 
hygiejneprodukter, som omfatter salg fra grossister til andre grossister, for
handlere og slutkunder.  

Parterne har anført, at dette marked muligvis kan segmenteres yderligere 
efter produktgrupperne, dvs. henholdsvis sikkerhedsudstyr, rengørings
produkter og hygiejneprodukter. Parterne har endvidere anført, at markedet 
muligvis kan segmenteres yderligere efter salgskanaler i henholdsvis en
grossalg (salg til andre grossister og forhandlere) og salg til slutkunder.2

Parterne har anført, at de ikke har kendskab til praksis om engrossalg eller 
salg til slutkunder af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejne
produkter. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er heller ikke bekendt med 
sådanne sager.3

Styrelsen finder, at det i denne sag kan lades stå åbent, om det relevante 
produktmarked skal afgrænses som et samlet marked for salg af sikker
hedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter på tværs af salgs

kanalerne, eller om det skal segmenteres efter produktgrupper og/eller 
salgskanaler. Dette skyldes, at fusionen ved såvel den bredeste som den 

2 Totalmarkederne kan opgøres inklusive eller eksklusive direkte salg fra producenter til 
slutkunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i vurderingen taget udgangspunkt i 
totalmarkeder eksklusive direkte salg fra producenter til slutkunder.  
3 Kommissionen har dog behandlet produktion og salg af sikkerhedsudstyr, herunder fx i 
Kommissionens afgørelse af 29. september 2017 i sag M.8486 3M/Scott, Kommissio
nens afgørelse af 4. august 2010 i sag M.5908 Honeywell/Sperian og Kommissionens 
afgørelse af 28. marts 2008 i sag M.5012 3M/Aearo. 



3 

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

snævrest plausible markedsafgrænsning ikke vil hæmme den effektive 
konkurrence betydeligt. 

Geografisk marked 

Parterne har anført, at det geografiske marked skal afgrænses i hvert fald 
nationalt, og potentielt bredere. 

Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, 
selv under den mest snævre, sandsynlige afgrænsning af markedet, kan den 
endelige afgrænsning af markedet stå åben i denne sag. Til brug for vurde
ringen vil styrelsen tage udgangspunkt i et nationalt marked. 

5. Vurdering af fusionen 

Parterne har i anmeldelsen anført, at deres samlede markedsandel for en
grossalg af alle tre produktkategorier til slutkunder udgør ca. [10-20] pct. 
og for engrossalg ca. [10-20] pct. Dette er udtryk for parternes samlede 
markedsandel på et potentielt samlet marked for sikkerhedsudstyr, rengø
ringsprodukter og hygiejneprodukter.   

Parterne har videre oplyst, at deres samlede markedsandel for salg til slut

kunder (inkl. salg til private forbrugere) af sikkerhedsudstyr, rengørings
produkter og hygiejneprodukter udgør henholdsvis ca. [10-20] pct., [10-
20] pct. og [10-20] pct. Parterne har oplyst at deres markedsandele for salg 

til slutkunder (ekskl. salg til private forbrugere) udgør henholdsvis ca. [10-
20] pct., [10-20] pct. og [20-30] pct.   

Endelig har parterne oplyst, at deres samlede markedsandel for engrossalg 
af sikkerhedsudstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter udgør hen
holdsvis ca. [10-20] pct., [10-20] pct. og [10-20] pct. 

De potentielle berørte segmenter er herefter markedet for engrossalg af hy
giejneprodukter, hvor parterne efter fusionen vil have en samlet markeds
andel på ca. [10-20] pct., markedet for salg af sikkerhedsudstyr til slutkun
der (ekskl. salg til private forbrugere), hvor parterne efter fusionen vil have 
en samlet markedsandel på ca. [10-20] pct., og markedet for salg af hygi
ejneprodukter til slutkunder (ekskl. salg til private forbrugere), hvor par
terne efter fusionen vil have en samlet markedsandel på ca. [20-30] pct.  

Det bemærkes, at fusionen ifølge parternes oplysninger vil indebære en 
relativt begrænset stigning i den fusionerede enheds markedsandel på tværs 
af alle plausible segmenter. For så vidt angår salg til slutkunder af hygiej
neprodukter, hvor parterne efter fusionen opnår en markedsandel på ca. 
[20-30] pct., bemærkes det, at stigningen i den fusionerende enheds mar
kedsandel udgør [0-5] pct. 
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Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale 
fusioner4 at en markedsandel under 25 pct. indebærer et indicium for at 
fusionen på grund af de deltagende virksomheders begrænsede markeds
andele ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence.5

Parterne har oplyst, at HHI efter fusionen på et potentielt engrosmarked 

for hygiejneprodukter er [500-1.000], samt at HHI på et potentielt slutkun

demarked for hygiejneprodukter efter fusionen er [500-1.000]. På bag
grund af den begrænsede stigning i den fusionerede enheds markedsandel 
på tværs af alle plausible segmenter, vil ændringen i HHI på alle segmenter 
være begrænset og mindre end 150. 

Det fremgår af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale 
fusioner at det er ”usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale 

konkurrencemæssige problemer på et marked med et HHI efter fusionen 

på under 1000.”6

Parterne har endvidere oplyst, at markederne generelt er kendetegnet ved, 
at der er mange konkurrenter og at der er flere konkurrenter, der har et 
bredt sortiment, der spænder over mange produktkategorier og kundeseg
menter. Endelig har parterne anført, at ICM og Bunzl fokuserer på forskel
lige kundegrupper. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har foretaget en tredjemandsoriente
ring blandt udvalgte kunder og konkurrenter på markederne for sikkerheds
udstyr, rengøringsprodukter og hygiejneprodukter. Styrelsen har ikke mod
taget bemærkninger i forbindelse med orienteringen. 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til ind
sigelser. 

6. Konklusion 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled
ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu
sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 
7. 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan 
tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 
§ 12 f, stk. 1, nr. 1. 

4 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol 
med fusioner og virksomhedsovertagelser. EUT 2004 C 31/5. 
5 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, punkt 18. 
6 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, punkt 19. 
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