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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris 
Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over Link Logistics 

Holding A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. december 2019 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem Polaris Private Equity IV K/S’ 

(”Polaris”) og Link Logistics Holding A/S (”Link Logistics”), jf. konkur-
rencelovens § 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 anmeldel-
se har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. 
Fristerne begyndte at løbe den 12. december 2019. 

I henhold til aktieoverdragelsesaftalen erhverver Polaris enekontrol over 
Link Logistics, hvorfor transaktionen udgør en fusion, jf. konkurrencelo-
vens § 12 a, stk. 1, nr. 2 og § 12 a, stk. 3. 

Polaris er en private equity fond, der er ejet af institutionelle investorer og 
rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Management A/S rådgiver 
tre aktive fonde, som hovedsagligt investerer i danske og svenske virk-
somheder inden for forskellige forretningsområder. 

Link Logistics A/S udbyder transport og logistik ydelser, som kan indde-
les i følgende: kurér forsendelser (nationalt og internationalt), transport af 
lægemidler, lagerdrift, godstransport og særlige transportopgaver, eksem-
pelvis transport af farligt gods (ADR), oversize gods og SLV sikkerheds-
godkendt kørsel. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 
overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 

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 fusions-
parterne er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked 
eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i for-
hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart operer. Idet fusio-
nen 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.  
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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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