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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af EMIF 

Egypt Logistics ApS og Hassan Allam Utilities B.V's erhvervelse af 

fælles kontrol over Cairo Airport Cargo Company S.A.E. 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. september 2022 en 

forenklet anmeldelse af EMIF Egypt Logistics ApS (’EMIF Egypt 

Logistics’) og Hassan Allam Utilities B.V's (’HAU’) erhvervelse af fælles 

kontrol over Cairo Airport Cargo Company S.A.E. (’CACC’), 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 ud over en fuldstændig 

anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for 

anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. september 2022. 

 

Med transaktionen vil A.P. Møller Capital ('APMC') gennem 

datterselskabet EMIF Egypt Logistics sammen med HAU gennem 

holdingselskabet HAU Logistics B.V. erhverve fælles kontrol over CACC. 

 

EMIF Egypt Logistics er et 100 pct. ejet datterselskab af en fond, som er 

kontrolleret af APMC, hvis indirekte ejer er A.P. Møller Holding A/S, som 

er moderselskabet for A.P. Møller-koncernen. 

 

HAU er et investerings- og udviklingsselskab inden for grøn energi, 

logistik og social infrastruktur, der opererer i Egypten og omkringliggende 

region. HAU er indirekte ejet af Hassan Allam Holding S.A.E., som er en 

af de største privatejede virksomheder i Egypten og 

Mellemøsten/Nordafrika-regionen. 

 

CACC er en egyptisk leverandør af cargo services (godshåndtering) til 

flyselskaber, globale speditører og multinationale kunder. CACC opererer 

ud fra en af de største fragtfaciliteter i Afrika og Mellemøsten med base i 

Cairo International Airport. 

 

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. 2. 

 

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

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 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 kun driver – eller 

forventes at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang. Idet 
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fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 

til 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 

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 


