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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af In-

dutrade Aktiebolags erhvervelse af BPI Finans ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. november 2022 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem Indutrade Aktiebolag (”Indutrade”) 

og BPI Finans 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, ud over 

en fuldstændig anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af ge-

byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 8. november 2022. 

 

Transaktionen medfører, at Indutrade erhverver enekontrol over BPI Fi-

nans ApS, herunder Bramming Plast-Industri A/S (”BPI”). 

 

BPI er leverandør af skræddersyede industrielle løsninger hovedsagelig ba-

seret på PU-skum til en bred vifte af B2B-kunder beliggende i mere end 20 

lande. BPI opererer inden for bl.a. infrastruktur, vind, elektronik, byggeri 

og møbler. BPI udvikler, producerer og sælger kundespecifikke løsninger 

baseret på skumprodukter (PU-skum) inden for isolering, akustik, vibrati-

onsdæmpning og komfort.  

 

Indutrade er en svensk børsnoteret industrikoncern med ca. 200 dattersel-

skaber fordelt i ca. 31 lande. Indutrades porteføljeselskaber består af både 

tekniske handelsselskaber samt producenter med proprietære produkter. 

Porteføljeselskaberne er fx virksomheder, der bl.a. tilbyder komponenter 

og systemer til styring og måling, teknisk avancerede komponenter til in-

dustriel brug og medicinsk teknologiudstyr, fx til sundhedspleje samt hy-

drauliske og mekaniske komponenter til industrien, fx i form af filtre, 

værktøj og belysning. 

 

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 
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marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

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. 




