
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ICG Eu-

rope Mid-Market Fund Investment S.à r.l.’s erhvervelse af Godt 

Smil Dental Holding ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. august 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem ICG Europe Mid-Market Fund Invest-

ment S.à r.l. og Godt Smil Dental Holding ApS, 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 4. august 2021. 

 

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. erhverver i fusionen en 

kontrollerende andel af aktiekapitalen i Godt Smil Dental Holding ApS og 

opnår herved enekontrol over Godt Smil Dental Holding ApS i medfør af 

konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

 

ICG Europe Mid-Market Fund Investment S.à r.l. er et investeringsselskab 

med investeringer i mange forskellige brancher, der forvaltes af Interme-

diate Capital Group PLC, en international kapitalforvalter, som er børsno-

teret i London. Intermediate Capital Group PLC forvalter ikke øvrige sel-

skaber, der er relateret til Godt Smil Dental Holding ApS’ aktiviteter. 

 

Godt Smil Dental Holding ApS er holdingselskab for tandlægekæden Godt 

Smil, der består af 30 tandklinikker over hele Danmark. Godt Smil er en 

tandplejeleverandør, som dækker følgende tre hovedtyper af tandbehand-

linger: forebyggende, almindelige og komplekse. Godt Smil Dental Hol-

ding ApS leverer udover centraliseret marketing og branding på kædeni-

veau også supportfunktioner til de enkelte klinikker i form af bl.a. kunde-

service, HR og IT-funktioner. 

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-

stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 
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betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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. 
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