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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Rhenus 

Beteiligungen International GmbH's erhvervelse af enekontrol over 

DKI Logistics A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. oktober 2022 en for-

enklet anmeldelse af Rhenus Beteiligungen International GmbH’s (Rhe-

nus) erhvervelse af enekontrol over DKI Logistics A/S og virksomhedens 

tre danske datterselskaber (”DKI”), 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 dokumen-

tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 

den 5, oktober 2022. 

 

Fusionen indebærer, at Rhenus erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i DKI 

og Rhenus opnår dermed enekontrol, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, 

nr. 2. 

 

DKI er leverandør inden for tredjepartslogistiskvirksomhed (3PL) i Dan-

mark. DKI er inden fusionen ultimativt kontrolleret af Preben Thomas 

Borregaard. DKI tilbyder bl.a. lagerhotel, lagerhåndtering og transport i 

Danmark med speciale inden for skræddersyede, datadrevne og automati-

serede totalløsninger. DKI specialiserer sig inden for bestemte sektorer 

bl.a. inden for hurtig omsættende forbrugsvarer og medicinal produkter. 

 

Rhenus-koncernen er en global logistikudbyder, som udbyder transport-, 

varehus-, kontrakt- og portlogistisk. I Danmark udbyder Rhenus-koncer-

nen sø- og lufttransport og –spedition Rhenus-koncernen er en del af 

Rethmann-koncernen, som er en tysk koncern inddelt i tre divisioner.  

 

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 ak-

tive 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-
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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. kon-

kurrencelovens § 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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