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KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET 

NOTAT 

Godkendelse  på baggrund  af  en  forenklet  sagsbehandling af  Maj  In-
vest  Equity 5 K/S'  erhvervelse  af  enekontrol  over  Good  Food  Group  
A/S og Emballagegruppen A/S  

Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen modtog  den  10. december  2018 en  
forenklet  anmeldelse  af  en fusion mellem  Investeringsfonden  Maj  Invest  
Equity 5  K/S  ("Maj  Invest  Equity 5" /"Køber"), og Good Food Group A/S  
("Good Food")  og  Emballagegruppen A/S  ("Emballagegruppen")  (tilsam-
men "Targetvirksomhederne"/"Target"), 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  dokumen-
tation for  betaling  af  gebyret  for  anmeldelsen.  Fristerne  begyndte  at  løbe  
den 10. december 2018.  

Køber  erhverver  sammen med Pensionskassen for  Socialrådgivere, Social-
pædagoger  og  Kontorpersonale, Pensionskassen for  Sundhedsfaglige  og 
Pensionskassen for  Sygeplejersker  og  Lægesekretærer  100 %  af  aktierne  i  
Emballagegruppen  og  Good Food. Køber  erhverver  derved enekontrol  
over Targetvirksomhederne.  

Maj  Invest  Equity  5 blev etableret  i  2016 og  indgår  i  gruppen af  fonde  
under  Maj Invest  Equity A/S. Maj Invest  Equity  5 fokuserer  på  investerin-
ger i danske small- og mid-cap-virksomheder og kontrollerer 5 portefølje-
selskaber  inden for  teknologi, service  og  produktion:  Itadel  A/S, Icotera  
A/S, Aclass A/S, VRGH II  Aps og Roll-o-Matic A/S.  

Good Food og  Emballagegruppen er  internationale  fødevare- og  emballa-
gevirksomheder  med fabrikker  i  fem  lande  og kunder  i  mere  end 75  lande.  

Good Food producerer et bredt sortiment af fødevarer, herunder marmela-
der, nødder, saucer  og dressinger, som  markedsføres  både  under  egne  
brands  (herunder  bl.a. Svansø, Skælskør  Frugtplantage, Vendelbo, Danica, 
Dana  og Christians  Grød)  og  som  private  labels. Good Food  leverer  pri-
mært  fødevarer  til  dagligvarebranchen, men også  til  restaurant-, hotel- og  
cateringbranchen (horeca)  og  til  fødevareindustrien. Fødevarerne  produce-
res/sælges  af  følgende  fem  virksomheder:  Scandic  Food, Danica  Foods,  
Streamline Foods, Jan Import og Dalby Mølle.  

Emballagegruppen producerer  kartonnage, etiketter  og  tryksager  til  både  
food og  non-food produkter. Emballagegruppen sælger  sine  produkter  kon-
cerninternt  såvel  som  til  tredjemand. Produkterne  produceres  af  følgende  
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tre  virksomheder:  Emballagegruppen ( binavn D an L abels),  Strandbygaard  
og  Digitalhuset  Vejle.   

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, s  tk. 1, nr  . 1.    

Ifølge  det  oplyste  er  der  tale  om  en  fusion  omfattet  af  §  3,  stk.  1,  nr.  3,  litra  
c,  i  bekendtgørelse  nr.  1005  af  15.  august  2013  om  anmeldelse  af  fusioner.  
Det  betyder,  at  der  er  tale  om  en  fusion  hvor  en  eller  flere  fusionsparter  er  
aktive  på  et  produktmarked  i  et  forudgående  eller  efterfølgende  led  i  for-
hold  til  et  produktmarked,  hvorpå  en  anden  fusionspart  opererer,  men  hvor  
fusionsparterne  hverken  enkeltvis  eller  tilsammen  har  markedsandele  i  tid-
ligere  eller  senere  omsætningsled  på  25  pct.  eller  mere  i  Danmark.  Idet  
fusionen på   baggrund a f  de  foreliggende  oplysninger  ikke  giver  anledning  
til  indsigelser,  har  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  godkendt  fusionen  
efter  en f orenklet  sagsbehandling, j f. konkur rencelovens  § 12 c  , s tk. 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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