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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Geia 

Food A/S’ erhvervelse af enekontrol over Lauge Food Selection A/S og 

CamSac-Lauge Seafood A/S  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. marts 2022 en for-

enklet anmeldelse af Geia Food A/S’ ("Geia Food") erhvervelse af enekon-

trol over Lauge Food Selection A/S og CamSac-Lauge Seafood A/S 

("Lauge Food Group"), 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 21. marts 2022. 

 

Ved transaktionen erhverver Geia Food 100 pct. af aktierne i Lauge Food 

Group og opnår derved enekontrol over Lauge Food Group. 

 

Lauge Food Groups hovedaktivitet er salg af fødevarer til danske og nor-

diske detail- og cateringkæder samt industrielle kunder (såkaldte foodser-

vice-kunder). For så vidt angår engrossalg af fødevarer til detailhandlen 

(supermarkeder) forhandler Lauge Food Group produkter inden for føl-

gende kategorier: vin og spiritus, basisfødevarer, konserverede fødevarer 

samt frosne fødevarer. 

 

Geia Food, inklusive datterselskaber, er en fødevareleverandør til detail-

handlen (supermarkeder) inden for bl.a.  vin og spiritus, basisfødevarer, 

konserverede fødevarer samt frosne fødevarer primært i Danmark og i det 

øvrige Skandinavien. Geia Food er også leverandør af fødevarer til cate-

ringkæder og industrielle kunder (foodservice-kunder). Geia Food erhver-

vede for nyligt Food Partners World 2022 ApS, inklusive datterselskaber, 

som er en leverandør til detailhandlen af ikke-alkoholiske drikkevarer og 

færdigretter inden for frisk frugt og grøntsager samt mælkeprodukter. 

 

Geia Food er ultimativt ejet af og kontrolleret af Triton Smaller Mid-Cap 

Fund II. Triton Smaller Mid-Cap Fund II er del af Triton, som kontrollerer 

en lang række porteføljeselskaber, herunder bl.a. All4Labels og IFCO, som 

leverer produkter og services blandt andet til fødevareindustrien.  

 

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. 
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Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a, 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.  

 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen 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. 

 
 


