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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af UIM Hol-

ding ApS, LTH Invest ApS og MNGT4 CLP ApS' erhvervelse af fæl-

leskontrol over Go'on Gruppen A/S og Digital Flying Tiger Copenha-

gen A/S  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. september en forenk-

let anmeldelse af UIM Holding ApS, LTH Invest ApS og MNGT4 CLP 

ApS' (tilsammen "Investorerne") erhvervelse af fælleskontrol med Go'on 

Gruppen A/S ("Go'on") og Zebra A/S samt dets helejede datterselskab Di-

gital Flying Tiger Copenhagen A/S ("Flying Tiger"), 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 modta-

get dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne be-

gyndte at løbe den 28. september 2022. 

 

Ved indgåelsen af en ejeraftale og efter transaktionens gennemførelse op-

når Investorerne vetorettigheder og dermed fælleskontrol med selskaberne 

Go’on (indirekte gennem Treville Goon Invest ApS) og Flying Tiger (in-

direkte gennem Treville X Partners ApS), mens ejerstruktur og kapitalan-

dele i de omfattede selskaber er uændrede. 

 

Investorerne er private holdingselskaber, som foretager individuelle, pri-

vate investeringer. Selskabernes primære formål er at eje kapitalandele i 

andre selskaber, og har derfor ikke nogen egentlig drift eller produktion. 

Investorerne ejer forud for transaktionen kapitalandele i både Go-on og 

Flying Tiger.  

 

Go'on har til formål at drive handel med brændstoffer, fyringsolie samt 

anden dertil knyttet virksomhed. Go'on er et lokalt orienteret, dansk olie-

selskab, som dækker hele Danmark. Go'on sælger benzin og diesel til et 

netværk af uafhængige og selvstændige tankstationsejere samt et antal for-

pagtere af stationer, som selskabet selv ejer.  

 

Zebra A/S ejer 100 pct. af aktiekapitalen i Flying Tiger. Flying Tiger er en 

dansk butikskæde, som er aktiv inden for detailhandel, herunder online. 

Flying Tiger sælger lavpris varer, herunder bl.a. hobbyartikler, musikin-

strumenter, sportsudstyr, legetøj mv. og har mere end 900 butikker i Eu-

ropa, Asien, Afrika og Mellemøsten. 
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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. 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 aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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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