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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Fyffes er-
hvervelse af enekontrol over InterWeichert 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. november 2019 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Fyffes Limited (”Fyffes”) og Inter-
nationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (”Inter-
Weichert”), 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 5. november 2019. 

Transaktionen indebærer, at Fyffes erhverver de resterende kapitalandele i 
InterWeichert, hvorved Fyffes erhverver enekontrol over InterWeichert. 
Forud for transaktionen havde Fyffes fælles kontrol over InterWeichert 
sammen med sælgerne. 

InterWeichert er aktiv inden for import og salg af bananer, ananas og andet 
eksotisk frugt og grønt. InterWeichert udfører disse aktiviteter i flere euro-
pæiske lande herunder Danmark. 

Fyffes konernen har aktiviteter inden for produktion, indkøb, forsendelse, 
import, modning, distribution og markedsføring af bananer, ananas, melo-
ner og svampe. I Danmark er Fyffes kun aktiv inden for import og salg af 
bananer og ananas. Fyffes er en del af Sumitomo Corporation, som er en 
børsnoteret koncern med hovedsæde i Japan. 

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. 2 i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det 
betyder, at der er tale om en fusion, hvor en virksomhed overtager enekon-
trollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen med 
en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af de forelig-
gende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-
ling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  
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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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