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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bison Ac-

quisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende andel af aktierne i 

Inter Pipeline Ltd 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2021 en forenklet 

anmeldelse af Bison Acquisition Corp’s erhvervelse af en kontrollerende 

andel af aktierne i Inter Pipeline Ltd, 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 ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation 

for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 12. 

maj 2021. 

 

Fusionen finder sted ved et frivilligt offentligt overtagelsestilbud, som Bi-

son Acquisition Corp’s har fremsat til aktionærerne i Inter Pipeline Ltd om 

at erhverve samtlige aktier i Inter Pipeline Ltd. Gennemførelsen af overta-

gelsestilbuddet er blandt andet betinget af, at Bison Acquisition Corp er-

hverver mere end 66⅔ pct. af aktiekapitalen i Inter Pipeline Ltd. Overta-

gelsestilbuddet blev fremsat den 22. februar 2021. Købstilbuddet er i øje-

blikket gældende indtil den 7. juni 2021. Efter gennemførelse af fusionen 

vil Bison Acquisition Corp udøve enekontrol over Inter Pipeline Ltd. 

 

Bison Acquisition Corp er et nystiftet selskab, der er kontrolleret af aktiv-

forvalteren Brookfield Asset Management Inc (”Brookfield”). Brookfield 

har hovedkontor i Toronto, Canada. Brookfields investeringsfokus er inden 

for fast ejendom, infrastruktur, vedvarende energi og private equity.  

 

Brookfield er aktiv i Danmark gennem porteføljeselskaberne Clarios Den-

mark ApS, som producerer batterier til bl.a. bilproducenter, motorcykler 

og maritime fartøjer, Schoeller Plast A/S, som producerer retursystemer 

for plastik samt Greenergy, som indkøber og leverer brændstof på verdens-

plan. Herudover har Brookfield fælles kontrol over Oaktree Capital Group, 

der er aktiv i Danmark gennem en række porteføljeselskaber inden for sek-

torer som shipping, udlejning af kemikalietankere og beklædning. 

 

Inter Pipeline Ltd er et børsnoteret aktieselskab med hovedkontor i Cal-

gary, Canada. Inter Pipeline Ltd er aktiv inden for transport og bearbejdelse 

af råolie og naturgas i Vestcanada samt inden for oplagring af flydende 

massegods i Sverige og Danmark, herunder i Danmark via datterselskabet 

Inter Terminals Denmark A/S. Inter Pipeline Ltd’s aktiver i Sverige og 
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Danmark omfatter otte lagerterminaler, som tilbyder lagerydelser for de-

stillater og brændselsolieprodukter. I Danmark har Inter Pipeline Ltd la-

gerterminaler i Asnæs, Stignæs, Gulfhavn og Ensted. 

 

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 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor de individuelle eller samlede mar-

kedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et pro-

duktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et 

geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen 

på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsi-

gelser, 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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