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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Blue 

Equity III’s erhvervelse af fælleskontrol over Daniaco Holding, her-

under Dania Connect og Trepco 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. september 2022 en 

forenklet anmeldelse af Blue Equity III K/S’ (”Blue Equity III”) erhver-

velse af fælleskontrol over Daniaco Holding ApS (”Daniaco Holding”), 

herunder datterselskaberne Dania Connect A/S (”Dania Connect”) og 

Trepco A/S (”Trepco”), 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 beta-

ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 27. septem-

ber 2022. 

 

Daniaco Holding er forud for fusionen ejet af hhv. Unico Capital ApS 

(”Unico”), der ejer 75% af anparterne, samt en række minoritetsejere. Ved 

transaktionen overtager Blue Equity III gennem selskabet Blue Equity Hol-

ding XV ApS (”Blue Equity Holding”) 100 pct. af anparterne i Daniaco 

Holding, hvorefter Unico geninvesterer i Blue Equity Holding og herved i 

Daniaco Holding.  

 

Efter fusionens gennemførelse vil Daniaco Holding være ejet af Blue 

Equity III og Unico med hhv. 40 pct. og 60 pct. af anparterne. Ved fusionen 

indgås endvidere en ejerskabsaftale mellem Blue Equity III og Unico. Da-

niaco Holding vil efter fusionens gennemførelse være underlagt fælles 

kontrol af Unico og Blue Equity III.  

 

Daniaco Holding ejer datterselskaberne Dania Connect og Trepco. Dania 

Connect har aktiviteter vedrørende transport af gods på vej, herunder pri-

mært i form af lastbiltransport af containere til og fra danske havne. Trep-

cos primære aktiviteter vedrører værkstedsaktiviteter i tilknytning til trans-

portaktiviteterne i Dania Connect. Trepco har endvidere værkstedsaktivi-

teter vedrørende reparation af trailere for eksterne kunder. 

 

Blue Equity III K/S er en private equity fond, der rådgives af Blue Equity 

Management A/S. Blue Equitys fonde ejer en række porteføljeselskaber, 

herunder DTK Group ApS (”DTK Group”). DTK Group’s primære aktivi-

teter vedrører speditionsydelser, herunder logistik- og lagerløsninger. Her-

udover har DTK Group i begrænset omfang aktiviteter vedrørende trans-

portydelser på vej via det tyske datterselskab DTK Logistics.   

Dato: 28. september 2022 

Sag: 22/08136 

Sagsbehandler: /SSN 

 

 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 

KONKURRENCERÅDET 

 



 

  2 
 

 

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. 4, litra 

a og b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. 

Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel 

er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 

produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 

heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 

pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere 

eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller 

flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf. 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.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 
 


