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NOTAT  

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af  Capidea  
og Habico Invest 2016 A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over T.A.P  
ApS og dets helejede datterselskaber  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. marts 2019 en for-
enklet anmeldelse af  Capidea Kapital  III  K/S (herefter Capidea”)  og Ha-
bico Invest 2016 A/S’  (herefter Habico  Invest)  erhvervelse af fælles kon-
trol over T.A.P ApS og dets helejede datterselskaber  (herefter ”TAP”), 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 anmel-
delse har modtaget dokumentation for betaling af  gebyret  for  anmeldelsen.  
Fristerne begyndte at løbe den 25. marts 2019.  

Transaktionen indebærer, at  MidCap T ApS  (herefter MidCap) via Cap-
Hold T ApS erhverver 100 pct. af aktierne i TAP. MidCap  er  fælles  kon-
trolleret af  Capidea (via Top Cap T  ApS)  og Habico  Invest. Desuden har  
LNA Holding ApS (ultimativt ejet af  Lars Pedersen) og HJCC Holding  
ApS (ultimativt ejet af Claus Gleerup) hver  en minoritetsaktiepost  i 
MidCap [xxx].

Transaktionen indebærer således, at  Capidea og Habico  Invest  via MidCap 
erhverver fælles kontrol  over TAP.

TAP er en dansk koncern med aktiviteter inden for salg af naturlægemidler  
og kosttilskud til både private kunder og erhvervsdrivende. TAP sælger  
primært til private kunder  gennem sin egen online platform under  brandet  
Wellvita til kunder i hovedsageligt Skandinavien, Holland, Belgien og 
Tyskand. TAP sælger også under brandet Mezina til erhvervsdrivende, her-
under særligt til helsekostbutikker i Danmark, Norge og Finland. Derud-
over har TAP også aktiviteter inden for salg af håndkøbsmedicin til private  
kunder.

Habico Invest  er en dansk virksomhed i Habico-koncernen, som primært  
består af  en række selskaber under Orifarm-brandet med aktiviteter pri-
mært inden for parallelimport og salg af  generiske lægemidler (både re-
ceptpligtige og håndkøb) til apoteker og hospitaler i Europa. Habico-kon-
cernen har også et salg af naturlægemidler og kosttilskud til apoteker i  
Danmark, Norge og Sverige. Derudover har  Habico-koncernen også akti-
viteter inden for kontraktproduktion af lægemidler for kunder.
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TopCap  T ApS er et dansk selskab, som er ejet af kapitalfonden Capidea, 
som er en dansk kapitalfond med fokus på investeringer i små og mellem-
store virksomheder med  aktiviteter inden for handel, distribution, service  
og produktion.  

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. 1,  i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det  
betyder, at der er tale om  en fusion  hvor  to eller flere virksomheder erhver-
ver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver  –  eller forventes at  
ville drive  –  virksomhed  i Danmark i ubetydeligt omfang. Idet fusionen på  
baggrund af de foreliggende oplysninger ikke  giver anledning til indsigel-
ser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt  fusionen efter  en  
forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, s tk. 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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