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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Mutares 

SE & Co. KGaA’s erhvervelse af Arriva Danmark A/S. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. november 2022 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem Mutares SE & Co. KGaA (”Muta-

res”) og Arriva Danmark A/S (”Arriva”), 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 dokumen-

tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 

den 1. november 2022. 

 

Transaktionen medfører, at Mutares erhverver enekontrol over Arriva. 

 

Arriva er aktiv inden for tog- og busdrift i store dele af Danmark. Derud-

over driver Arriva havnebusserne i København. Arriva står også bag by-

bilskonceptet SHARE NOW. Arrivas datterselskaber inkluderer, Arriva 

Tog A/S, UCplus A/S, Arriva Insurance A/S, Arriva Service A/S, ejen-

doms- og leasingselskabet Busdan 32.1 A/S, togleasingselskabet Busdan 

35 ApS og busudlejningsselskaberne Busdan 42 ApS, Busdan 37 ApS, 

Busdan 38 ApS, Busdan 39 ApS og Busdan 40 ApS.  

 

Mutares er et tysk, børsnoteret investeringsselskab, der særligt investerer i 

selskaber med henblik på at understøtte selskaber i forbindelse med foran-

dringsprocesser, herunder fx opkøb, omstrukturering eller ledelsesændrin-

ger. Mutares ejer blandt andet to porteføljeselskaber, Alan Dick Commu-

nications Ltd. og The Gemini Rail Group, der er aktiv med services relate-

ret til jernbanesektoren, men ingen af disse selskaber er 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, 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 

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 
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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. 


