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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Volks-
wagens erhvervelse af Navistar 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 16. december 2020 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem TRATON SE og Navistar In-
ternational Corporation, 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 16. de-
cember 2020. 

TRATON ejer inden fusionen 16,8 pct. af aktierne i Navistar. Med trans-
aktionen erhverver TRATON de resterende 83,2 pct. af aktierne i Navi-
star. Efter transaktionen bliver Navistar således fuldt ejet af TRATON. 

TRATON er kontrolleret af Volkswagen AG og udgør Volkswagen-
koncernens lastbils- og busvirksomhed. TRATON producerer og sælger 
erhvervskøretøjer, herunder varevogne, mellemstore lastbiler, tunge last-
biler og busser, via sine mærker MAN, Scania og Volkswagen Camin-
hões e Ônibus. TRATON tilbyder også digitale tjenester via mærket RIO. 

Volkswagen-koncernen er aktiv på verdensplan blandt andet inden for 
udvikling, fremstilling, markedsføring og salg af personbiler, lette er-
hvervskøretøjer, lastbiler, busser, turistbusser, chassis til busser, diesel-
motorer, motorcykler, reservedele og tilbehør samt inden for distribution 
af køretøjer. 

Navistar er et børsnoteret selskab (New York Stock Exchange), som pro-
ducerer mellemstore og tunge lastbiler, bybusser og dieselmotorer til bl.a. 
erhvervskøretøjer og personbiler, erhvervs- og passagerskibe og land-
brugsmaskiner i Nord- og Sydamerika. Navistar tilbyder også lastbil- og 
motorreservedele og finansieringstjenester. Navistar er ikke aktiv i Dan-
mark og har yderst begrænsede aktiviteter i Europa. 

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. 2.

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-
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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-
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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