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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af  EQT  
VIIIs erhvervelse af enekontrol over Karo  Pharma  

Konkurrence- og F orbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2018  en  
forenklet anmeldelse af  fusionen mellem EQT VIII o g Karo Pharma, jf. 
konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fri-
sterne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig 
anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling a f  gebyret for an-
meldelsen. Fristerne begyndte  at løbe den 9. november 2018.  

EQT VIIIs  erhverver via Fund VIII Swe Bidco AB (under navneæn-
dring til Karo  Intressenter AB) mindst 90 pct. og dermed enekontrol  
over Karo Pharma AB og dets datterselskaber (samlet ”Karo Pharma").  
Swe BidCo er et rent holdingselskab, som er oprettet alene med henblik  
på at erhverve kontrol over Karo Pharma  – og skal altså ikke drive no-
gen selvstændig virksomhed. Swe BidCo ejes og kontrolleres indirekte 
af EQT VIII, som er én blandt flere EQT-fonde.  

Karo Pharma er en børsnoteret svensk virksomhed, hvis aktiviteter  pri-
mært består i at udvikle  og markedsføre en række lægemiddelprodukter  
og a nden medicinsk udstyr  til apoteker samt direkte til sundhedssekto-
ren i hovedsageligt Sverige, Norge og Danmark, men også internatio-
nalt. Derudover har Karo Pharma også nogle forsknings- og udviklings-
projekter på medicinalområdet.  

EQT VIII er en kapitalfond med fokus på investeringer inden for sund-
hedssektoren, TMT og servicesektoren i Norden. EQT-
porteføljeselskaber er desuden aktive inden for medicinsk udstyr, pro-
duktion af tyggegummibaserede produkter, udbud af bl.a. konsulent-
ydelser samt software til brug for forskning og udvikling af lægemid-
delprodukter samt distribution af kemikalier og fødevareingredienser,  
der kan bruges til fremstilling af fødevarer.  

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  b og  c  i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse  
af fusioner. Det betyder,  at der er tale om en fusion, hvor  fusionsparterne  
tilsammen har en markedsandel på  under 15 pct. i  Danmark, uanset hvor-
dan det horisontale marked afgrænses samt at  fusionsparterne hverken 



enkeltvis eller tilsammen har markedsandele i tidligere eller senere om-
sætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark, uanset hvordan det vertikale  
marked afgrænses. Idet  fusionen på baggrund af de foreliggende oplys-
ninger ikke  giver  anledning til indsigelser, har  Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen 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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