
 

 

NOTAT 

 
 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Erhvervs-

invest IV K/S’ erhvervelse af Admenta Danmark ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. juni 2022 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem Erhvervsinvest IV K/S og Admenta 

Danmark 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 geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 29. juni 2022. 

 

Transaktionen indebærer, at Erhvervsinvest IV K/S erhverver 100 pct. af 

aktierne i og dermed enekontrol over Admenta Danmark ApS (herefter 

”Admenta”).  

 

Admenta er et holdingselskab, som direkte ejer alle aktierne i A/S Tødin 

(ReaMed A/S) og Tjellesen Max Jenne A/S. Tjellesen Max Jenne A/S 

ejer 10 % af selskabet DLI Market Intelligence ApS. Admenta og dets 

datterselskaber er aktive inden for engrossalg af medicinalprodukter og 

relaterede produkter i Danmark. Selskaberne har hovedkvarter i Høje 

Taastrup. 
 

Admenta og dets datterselskaber distribuerer hovedsageligt produkter til 

danske apoteker og i begrænset omfang til andre kundesegmenter såsom 

hospitaler, kommuner og private kunder i Danmark.  

 

Erhvervsinvest IV er en kapitalfond med fokus på investeringer i små og 

mellemstore virksomheder. Erhvervsinvest IV er en del af Erhvervsin-

vest, som består af tre aktive investeringsfonde med porteføljeselskaber i 

Danmark. Ingen af porteføljeselskaberne i de tre fonde er ifølge parterne 

aktive på markedet for engrossalg af medicinalprodukter eller på relate-

rede markeder.  

 

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 
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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 anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen 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. 
 

 


