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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af oprettelse 
af joint venture mellem Triax A/S og Klode Media S.L.U.  
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. februar 2021 en for-
enklet anmeldelse af et joint venture mellem Triax A/S og Klode Medio 
S.L.U., 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 fuld-
stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 12. februar 2021. 
 
Oprettelsen af joint venturet sker ved, at Widewall Seed S.L.U.’s enekon-
trol over Klode Media, S.L.U. (tidligere Ikusi) og Triax Holding A/S’ 
enekontrol over Triax A/S erstattes af fælles kontrol over et fælleskon-
trolleret joint venture i form af den nyoprettede virksomhed Trik. 

Klode Media S.L.U. (tidligere Ikusi) er en spanskfunderet producent af 
tekniske produkter og udstyr til modtagelse, behandling og distribution 
af AV-, radio-, og datasignaler. Klode Media S.L.U. er forud for gennem-
førelsen af fusionen ultimativt enekontrolleret af den spanske familie-
ejede teknologikoncern Velatia Group. 

Triax A/S er en dansk producent af tekniske produkter og udstyr til mod-
tagelse, behandling og distribution af AV-, radio-, og datasignaler. Triax 
A/S er forud for gennemførelsen af fusionen ultimativt enekontrolleret af 
investeringsfonden Polaris Private Equity. 
 
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. 2. 
 
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 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, og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre 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 omfat-
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tende Danmark eller en del heraf.. Idet fusionen på baggrund af de forelig-
gende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-
ling, 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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