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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Triton
Groups’ erhvervelse af enekontrol over Clinigen Group Plc.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. januar 2022 en forenklet anmeldelse af en fusion, hvorved Triley Bidco Ltd (”Triley Ltd”)
erhverver enekontrol over Clinigen Group Plc. (”Clinigen”), 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 anmeldelse har
modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne
begyndte at løbe den 20. januar 2022.
Triley Ltd er et til formålet nyligt stiftet selskab, der indirekte kontrolleres
af fonde, der styres eller rådgives af Triton Fund V L.P (”Triton Fund V”).
Triton Fund V udgør en del af Triton-gruppen. Triton-gruppen har offentliggjort et overtagelsestilbud om at erhverve 100 pct. af aktiekapitalen i
Clinigen. Triton-gruppen vil dermed erhverve enekontrol over Clinigen.
Clinigen er en lægemiddelvirksomhed med to forretningsområder, som er
henholdsvis lægemiddeltjenester og -produkter. Clinigen er aktiv indenfor
bl.a. kontraktudvikling og sælger endvidere sine egne og tredjeparters lægemidler til brug for enten medicinsk anvendelse eller til brug for kliniske
tests. Selskabets aktiviteter inkluderer at levere godkendte lægemidler,
som endnu ikke er tilgængelige i et specifikt land, og selskabet har en portefølje af egne lægemidler inden for en række forskellige områder.
I Danmark solgte Clinigen i 2020 fra porteføljen af egne lægemidler produkter beregnet til behandling af jetlag og kræftmedicin.
Triton-gruppen er et privatejet investeringsselskab, der styrer en række
uafhængige investeringsfonde og selskaber. Blandt Triton-gruppens porteføljeselskaber har porteføljeselskabet, Pharmanovia, samme type aktiviteter som Clinigens aktiviteter. Pharmanovia er et britisk baseret lægemiddelselskab, som er specialiseret inden for de sene aktiviteter for så vidt angår udvikling, co-udvikling og licensering og opkøb af receptpligtige mærker af lægemidler. Pharmanovia sælger lægemidler inden for en lang række
områder.
I Danmark solgte Pharmanovia i 2020 lægemidler inden for følgende områder: intestinale antiinfammatoriske midler, non-steroide antiinflammatoriske gigtmidler, modgift, antimetabolitter, midler til påvirkning af knoglestruktur og mineralisering, antipropulsiver og midler mod forstoppelse.
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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. 2.
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra
a og b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner.
Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel
er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme
produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del
heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25
pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere
eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller
flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf.
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 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 deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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