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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Bettcher 

Industries, Inc.’s erhvervelse af Frontmatec Holding II ApS og Front-

matec Holding III ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. juli 2022 en forenklet 

anmeldelse af Bettcher Industries, Inc.’s (”Bettcher”) erhvervelse af Front-

matec Holding II ApS og Frontmatec Holding III ApS (”Frontmatec”), 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 anmel-

delse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. 

Fristerne begyndte at løbe den 14. juli 2022. 

 

Fusionen indebærer, at Bettcher via selskabet Merlin DK Bidco ApS er-

hverver 100 pct. af aktierne i Frontmatec Holding II ApS og Frontmatec 

Holding III ApS. Bettcher opnår herved enekontrol.  

 

Frontmatec udvikler, producerer og sælger automatiserede systemer, in-

strumenter, software og produkter til forarbejdelse af kød, herunder til vur-

dering af slagtekroppe, produktionslinjer for slagtning, produktionslinjer 

for skæring og udbening, hygiejne og styresystemer til logistik, pakning og 

service. Frontmatec sælger også avanceret håndbetjent værktøj til brug i 

forbindelse med deres proceslinje. Hovedforretningsområdet er løsninger 

til slagterier, som omfatter løsninger (systemer og udstyr) til slagterier in-

den for svin, okse og lam. 

 

Bettcher er ejet af det amerikanske investeringsfirma KKR & Co. Inc. 

(”KKR”). KKR er en global investeringsvirksomhed, som tilbyder asset 

management og løsninger inden for kapital markeder og forsikring.  

 

Bettcher er aktiv inden for produktion og salg af håndholdte trimmere, klip-

peværktøjer og lignende udstyr til brug for forarbejdning af fødevarer og 

til medicinal industrien. Bettcher har hovedsæde i Birmingham, Ohio, 

USA og har ingen ansatte i Danmark. 

 

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 
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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.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 


