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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af FCP 

HoldCo ApS og FCP BidCo ApS’ erhvervelse af Geia Food A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. maj 2021 en forenklet 

anmeldelse af en fusion mellem FCP HoldCo ApS og Geia Food A/S, 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 anmel-

delse, har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. 

Fristerne begyndte at løbe den 27. maj 2021. 

 

Transaktionen medfører, at FCP HoldCo ApS opnår enekontrol over Geia 

Food A/S. 

 

FCP HoldCo ApS ejer 100 % af aktierne i FCP BidCo ApS og er kontrol-

leret af Triton Smaller Mid-Cap Fund II, som udgør del af Triton gruppen. 

Triton gruppen er en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, der 

fokuserer på investeringer i virksomheder navnlig i Belgien, Danmark, 

Finland, Holland, Italien, Luxemburg Norge, Schweitz, Spanien, Sverige, 

Tyskland og Østrig. Triton gruppen omfatter aktuelt 48 porteføljevirksom-

heder, navnlig industrielle virksomheder, forretningsservice samt i forbru-

ger og sundhedssektoren. Ud af de 48 porteføljevirksomheder er 34 aktive 

i Danmark. 

 

Geia Foods A/S er en uafhængig fødevareleverandør til detailhandlen in-

den for frost, køl, kolonial og drikkevarer primært i Danmark og det øvrige 

Skandinavien. Geia Food A/S leverer herudover også madkonceptsløsnin-

ger primært til dagligvarekunder.  

 

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.  
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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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