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NOTAT

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FUJI-
FILM Corporation’s erhvervelse af enekontrol over Biogen (Den-
mark) New Manufacturing ApS 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. april 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem FUJIFILM Corporation og Biogen 
(Denmark) New Manufacturing 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 gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 24. 
april 2019.  

Transaktionen indebærer, at FUJIFILM Corporation erhverver 100 pct. af 
aktierne i Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS og overtager der-
med enekontrol med virksomheden.  

FUJIFILM Corporation er en del af en japansk multinational koncern, som 
er ultimativt ejet af FUJIFILM Holdings Corporation, med hovedkontor i 
Tokyo, Japan. FUJIFILM-gruppen er aktiv inden for de følgende tre for-
retningsområder: (1) Imaging Solutions, (2) Document Solutions og (3) 
Healthcare & Material Solutions, herunder er FUJIFILM-gruppen under 
FUJIFILM Holdings Corporation aktiv inden for udvikling af medicinske 
systemer, farmaceutiske produkter, regenerative medicin, udvikling og 
kontraktproduktion af lægemiddelstoffer mv.   

Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS er en del af Biogen-gruppen, 
en global biotekvirksomhed med hovedsæde i Cambridge, Massachusetts, 
USA. Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS er udelukkende aktiv 
inden for kontraktproduktion af lægemiddelstoffer blandt andet Tysabri, 
og levering af accessoriske ydelser, såsom pakning af forskellige kommer-
cielle og kliniske produkter, til andre enheder i Biogen-gruppen. Biogen 
(Denmark) New Manufacturing ApS har en produktionsvirksomhed belig-
gende i Hillerød, 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.
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Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra 
b og c, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fu-
sioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er ak-
tive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og at en eller flere fusionsparter 
er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i 
forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men 
hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele 
i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet 
fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 
til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen 
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. 
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