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KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET 

NOTAT 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af  kapital-
fonden Triton Smaller Mid-Cap Funds  erhvervelse af Dantaxi Grup-
pen  

Konkurrence- og F orbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2018 en  
forenklet anmeldelse af  en fusion mellem  Triton Smaller Mid-Cap Fund  
(Triton)  og  Dantaxi  Gruppen, der  består  af  Dantaxi 4x48 A/S, Kørsels-
kontoret Dantaxi A/S  og Cabital Finans A/S,  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 a nmeldelse har modtaget  
dokumentation for betaling af  gebyret for anmeldelsen. Fristerne begynd-
te at løbe den  9. november 2018.  

Med fusionen erhverver  Triton Smaller Mid-Cap Fund  via datterselskabet  
Greenfleet A/S  enekontrol over Dantaxi Gruppen ve d at erhverve  alle  
væsentlige forpligtelser  og aktiver vedrørende Dantaxi Gruppen. Der er  
tale om en kombineret aktiv- og aktieoverdragelse. I forbindelse med 
overdragelsen erhverver  Triton Smaller Mid-Cap Fund desuden 40 % af  
aktierne i  Taxipoolen Svedan A/S. 

Dantaxi Gruppen er Danmarks største leverandør  af taxi services målt ud  
fra  antallet  af tilknyttede  vogne. Dantaxi Gruppens hovedkvarter  er place-
ret i Virum, og der  er  ca. 138 medarbejdere. Dantaxi  Gruppen leverer  
taxiydelser til private kunder, offentlige kunder og  erhvervskunder, samt  
finansieringsydelser til vognmænd.  
 
Greenfleet A/S,  er ejet og kontrolleret af Triton  Smaller Mid-Cap Fund,  
en kapitalfond som er kontrolleret af  Triton Partners, et nordeuropæisk 
investeringsselskab, der fokuserer på investeringer i virksomheder navn-
lig i Belgien, Danmark, Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge,  
Schweitz, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig. Triton Partners porteføl-
je omfatter aktuelt 36 virksomheder, navnlig industrielle virksomheder,  
forretnings service og i forbruger og sundhedssektoren. Ud af de 36 por-
teføljevirksomheder  er 14 aktive i Danmark.  

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. 3, 
litra a,  i bekendtgørelse  nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af  



   
 

 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor  ingen af  fusions-
parterne er aktive på det samme produktmarked og  geografiske marked  
eller på et produktmarked i et forudgående eller  efterfølgende led i for-
hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart operer. Idet fusio-
nen på baggrund af de foreliggende oplysninger  ikke giver  anledning til  
indsigelser, har Konkurrence- og F orbrugerstyrelsen 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.  
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