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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kirk 
Kapital A/S’ erhvervelse af fælleskontrol over Dansk Træemballage 
A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2020 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem Kirk Kapital A/S og Dansk 
Træemballage A/S, 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 1. decem-
ber 2020. 

Ved den anmeldte fusions gennemførelse erhverver Kirk Kapital A/S 40 
pct. af aktierne i Dansk Træemballage A/S fra Dansk Træemballage Hol-
ding A/S. Kontrollen med Dansk Træemballage A/S overgår fra Dansk 
Træemballage Holding A/S’ enekontrol til fælleskontrol mellem Dansk 
Træemballage Holding A/S og Kirk Kapital A/S. 

Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, 
ejendomsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed. Kirk 
Kapital A/S ejer aktier i de danske porteføljeselskaber Allianceplus Holding 
A/S, Exxit 59 A/S, Ferrosan Medical Devices Holding A/S, KOMPAN A/S, 
Globeteam A/S, Scanmetals A/S, TP Aerospace Holding A/S, Titan Storage 
Solutions A/S samt ejer 40 pct. af aktierne i porteføljeselskabet Beck Pack 
Systems A/S, der producerer specialemballage til hvidfiskindustrien. 

Dansk Træemballage Holding A/S har aktiviteter inden for aktiebesiddelse. 
Dansk Træemballage A/S har aktiviteter inden for handel og produktion af 
især træemballage og træpiller samt savværksvirksomhed i øvrigt. 

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, i 
bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 
betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er akti-
ve på det samme produktmarked og det samme geografiske marked om-
fattende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forud-
gående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geogra-
fisk marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fu-
sionspart opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplys-
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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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