
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af TA-Lo-

gistics A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over Kaj Madsen Fjelstrup 

A/S samt dettes datterselskaber 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. oktober 2021 en for-

enklet anmeldelse af TA-Logistics A/S’ erhvervelse af fælles kontrol over 

Kaj Madsen Fjelstrup A/S samt dettes datterselskaber, jf. konkurrencelo-

vens § 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. Fri-

sterne begyndte at løbe den 14. oktober 2021. 

 

Kaj Madsen Fjelstrup A/S er inden fusionen ejet af tre personer gennem 

disses respektive 100 pct. ejede holdingselskaber. De nuværende ejere er 

Andreas Fristoft (Fristoft Holding ApS) med 45 pct., Jens Andersen (Jens 

Andersen Holding, Kolding ApS) med 45 pct. og Jens Peder Jensen (J. P. 

Holding ApS) med 10 pct.  

 

Fusionen indebærer, at TA-Logistics A/S erhverver 50 pct. af aktierne i 

Kaj Madsen Fjelstrup A/S, idet Andreas Fristoft og Jens Andersen hver 

især sælger en aktiepost på 25 pct. til TA-Logistics A/S. De tre nuvæ-

rende ejere vil fortsat samlet eje de resterende 50 pct. af aktierne og gen-

nem deres holdingselskaber have ejerandele på hhv. 20 pct., 20 pct. og 10 

pct.  

 

TA-Logistics vil ligeledes eje 50 pct. af anparterne i KM Property and 

Assets ApS, mens de resterende anparter vil være ejet (gennem deres re-

spektive holdingselskaber) af Andreas Fristoft (25 pct.) og Jens Andersen 

(25 pct.).  

 

TA-Logistics A/S er et holdingselskab for alle logistik-relaterede virksom-

heder, som er helt eller delvist ejet af selskabet Holtshøjens Holding A/S 

og dermed familien Stæhr Andersen. Den største virksomhed ejet af TA-

Logistics A/S er transportvirksomheden Frode Laursen A/S, der i en vis 

udstrækning har aktiviteter, der overlapper med Kaj Madsen Fjelstrup 

A/S.  
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Kaj Madsen Fjelstrup A/S er en transportvirksomhed, der udelukkende 

har fokus på international transport, det vil sige transporter som kører fra 

et land til et andet. En stor del af transporterne har Danmark som af-

gangs- eller ankomstland, men virksomheden udfører også transporter, 

der ikke involverer kørsel til eller fra Danmark. Virksomheden tilbyder 

kun transport i køletrailere.  

 

Andreas Fristoft, Jens Andersen og Jens Peder Jensen er medejere af og 

arbejdsmæssigt tilknyttet Kaj Madsen Fjelstrup A/S. 

 

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. 4, 

litra a) og b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede mar-

kedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark 

eller en del heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er min-

dre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked 

i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, 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 indsigelser, har Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbe-

handling, 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kim Winther Starup 

Fuldmægtig 

E-mail: kws@kfst.dk 

Dir. tlf.nr.: +45 41 71 52 34 
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