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KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET 

NOTAT 

Godkendelse  på baggrund  af  en  forenklet  sagsbehandling af  Valedo  
Partners  III’s  erhvervelse  af  enekontrol  over  Fiskerikajen  Engros  
ApS, Fiskerikajen  Torvehallerne  ApS, Fiskerikajen  Rotunden  ApS  
og Fiskerikajen Rungsted ApS  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog  den  7. januar  2019  en for-
enklet  anmeldelse  af  en  fusion mellem  Odelav 17 AB  og  Fiskerikajen  
Engros  ApS, Fiskerikajen Torvehallerne  ApS, Fiskerikajen Rotunden  
ApS  samt  Fiskerikajen Rungsted ApS, 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 7. januar 2019.  

Transaktionen indebærer, at  Valedo Partners  III  gennem  Odelav 17 AB  
erhverver 100 pct. af aktierne og dermed enekontrol i Fiskerikajen Engros  
ApS, Fiskerikajen  Torvehallerne  ApS, Fiskerikajen Rotunden ApS  samt  
Fiskerikajen Rungsted ApS. 

Fiskerikajen  driver  virksomhed med grossistsalg  af  kvalitetsfisk og skal-
dyr til danske hoteller, restauranter og kantiner.  

Odelav 17 AB  er  et  datterselskab ultimativt  kontrolleret  af  Valedo Part-
ners  III,  der  sammen med Valedo  Partners  Fund  II  investerer  i  selskaber  i  
Norden. Valedo Partners  kontrollerer  samlet  16 porteføljeselskaber  inden 
for  en række  forskellige  brancher. Porteføljeselskaberne  Copenhagen 
Seafood A/S  og  FSG  Foods  ApS  driver  ligesom  Fiskerikajen grossistsalg 
af fisk og skaldyr i Danmark.  

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,  
litra  b og  c, i  bekendtgørelse  nr. 1005 af  15. august  2013 om  anmeldelse  
af  fusioner. Det  betyder, at  der  er  tale  om  en fusion, hvor  fusionsparterne  
er  aktive  på  det  samme  marked, men hvor  fusionsparterne  tilsammen har  
en markedsandel  på  under  15 pct. i  Danmark,  og e n eller  flere  fusionspar-
ter  er  aktive  på  et  produktmarked i  et  forudgående  eller  efterfølgende  led  
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i  forhold  til  et  produktmarked,  hvorpå  en  anden  fusionspart  opererer,  men  
hvor  fusionsparterne  hverken  enkeltvis  eller  tilsammen  har  markedsande-
le  i  tidligere  eller  senere  omsætningsled  på  25  pct.  eller  mere  i  Danmark.  
Idet  fusionen  på  baggrund  af  de  foreliggende  oplysninger  ikke  giver  an-
ledning  til  indsigelser,  har  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  godkendt  
fusionen  efter  en  forenklet  sagsbehandling,  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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