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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af A/S Mo-
tortramps erhvervelse af fælleskontrol over Lion Danmark I ApS samt 
dets helejede datterselskaber, herunder Lomax A/S  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. november 2019 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem A/S Motortramp, Togu ApS, 
MST Finance & Consult ApS og Lion Danmark I ApS, jf. konkurrencelo-
vens § 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 mod-
taget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne be-
gyndte at løbe den 26. november 2019. 

Transaktionen medfører, at A/S Motortramp opnår fælles kontrol over 
Lion Danmark I ApS, herunder Lomax A/S, sammen med MST Finance & 
Consult ApS samt Togu ApS, jf. konkurrenceloven § 12a, stk. 1, nr. 2. 

A/S Motortramp er et investeringsselskab med fokus på shippingvirksom-
hed. A/S Motortramp ejer endvidere Skovselskabet af 13. december 2017 
A/S, der har aktiviteter inden for skovbrug. 

Lomax er en dansk distributør af kontorprodukter til erhvervskunder med 
fokus inden for e-handel. Lomax har et bredt produktudbud af kontorpro-
dukter fordelt på kategorierne traditionelle kontorartikler, kontormaskiner 
samt kontormøbler.  

Både MST Finance & Consult ApS og Togu ApS har ud over en række 
ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virksomheder med aktiviteter inden 
for transport- og logistikløsninger inden for reservedelslogistik, restaurati-
onsdrift, farmaceutisk produktion, salg af cloudløsninger og software til 
brug for print via mobile enheder. 

Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der 
har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport- og logistikløsninger 
til byggesektoren, salg af råvarer til byggesektoren samt spildevandsbe-
handling.  

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 
a i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er 
aktive på det samme produktmarked og geografiske marked eller på et pro-
duktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produkt-
marked, hvorpå en anden fusionspart opererer. 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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