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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maersk 

Logistics & Services International A/S' erhvervelse af enekontrol over 

LF Logistics Holdings Limited 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. juli 2022 en forenklet 

anmeldelse af Maersk Logistics & Services International A/S' (”Maersk 

L&S”) erhvervelse af enekontrol over LF Logistics Holdings Limited 

(”LFL”), 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 fuld-

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. juli 2022. 

 

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Maersk L&S 100 pct. 

af aktiekapitalen i og enekontrol over LFL. 

 

Maersk L&S er en global leverandør af logistiktjenester. Maersk L&S le-

verer logistiktjenester, herunder luftfragtspedition, supply chain manage-

ment og lagertjenester gennem sine globale datterselskaber. Maersk L&S 

er ejet af A.P. Møller-Mærsk ("APMM"), som er en integreret transport- 

og logistikvirksomhed med hovedkontor i København. APMM kontrolle-

res af A.P. Møller Holding A/S, som er moderselskabet for A.P. Møller-

koncernen. 

 

LFL er aktiv inden for logistiktjenester og fragthåndtering (spedition). LFL 

er hovedsageligt aktiv i Pan-Asien. LFL's logistikvirksomhed består i la-

gerstyring og transportstyringstjenester. LFL's fragthåndteringsvirksom-

hed består i fragtforsendelsestjenester. 

 

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. 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 
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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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