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Anmälande företag
Arla Foods amba., Sønderhøj 14, DK-8260, Viby J., Danmark
Ombud: advokaterna Olle Rislund och Amir Mohseni,
Advokatfirman Cederquist KB, Box 1670, 111 96 Stockholm

Saken
Uppföljning av åtagande i samband med företagskoncentration; nu fråga om
godkännande av köpare av Grådö mejeri

_____________________________
Beslut
Konkurrensverket godkänner Arla Foods försäljning av Grådö mejeri, Hedemora,
till Kooperativa Förbundet (KF) Ekonomisk Förening.

KKV2030, v1.2, 2011-02-06

Bakgrund
1.

Konkurrensverket fattade den 24 oktober 2011 beslut om att lämna Arla
Foods amba:s (Arla Foods) fusion med Milko ekonomisk förening (Milko)
utan åtgärd (Konkurrensverkets ärende med dnr 445/2011). Beslutet fattades
med beaktande av Arla Foods frivilliga åtagande, enligt vilket Arla Foods
åtog sig att avyttra Milkos mejeri i Grådö samt fem av Milkos varumärken:
Bollnäsfil, Fjällfil, Fjällyoghurt, Bärry samt Tiger.

2.

Enligt åtagandet ska ovan nämnda avyttringar ske endast efter Konkurrensverkets godkännande av den av Arla Foods föreslagna köparen samt sälj- och
köpeavtalet.
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3.

Konkurrensverket fattade den 16 januari 2012 beslut om att godkänna Arla
Foods försäljning av varumärket Bollnäsfil till Gefleortens mejeriförening
samt Arla Foods försäljning av varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt till
Norrmejerier.

4.

Konkurrensverket fattade den 14 februari 2012 beslut om att godkänna Arla
Foods försäljning av varumärkena Bärry och Tiger till O. Kavli AB.

5.

I enlighet med åtagandet hade Arla Foods fyra månader, dvs. till den 1 mars
2012, på sig att själv avyttra mejerianläggningen i Grådö. Då Arla Foods vid
detta datum inte hade avyttrat anläggningen övergick ansvaret till en
oberoende förvaltare. Förvaltaren kontaktade ett brett spektrum av tänkbara
intressenter och anordnade sedan en budgivning mellan intresserade aktörer.

6.

Förvaltaren har föreslagit Kooperativa Förbundet (KF) Ekonomisk Förening,
org.nr 702001-1693, som köpare av anläggningen.

7.

Arla Foods inkom den 5 juli 2012 till Konkurrensverket med ett underskrivet
överlåtelseavtal varigenom mejerianläggningen i Grådö avyttras till KF. Avtalet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Bedömning
8.

Konkurrensverket har granskat KF:s affärsplan för driften av Grådö mejeri.
Konkurrensverket har även tagit del av förvaltarens bedömning av KF:s
ekonomiska ställning, samt dennes rekommendation att KF uppfyller kraven
för Konkurrensverkets godkännande som ställdes i åtagandet.

9.

Konkurrensverket bedömer att den föreslagna köparen och det föreslagna
överlåtelseavtalet är förenliga med Arla Foods frivilliga åtagande. Köparen
och avtalet kan därför godkännas av Konkurrensverket.

10. Arla Foods och KF har avtalat om tillträde till anläggningen den 1 oktober
2012. Arla Foods åtagande är bindande till den tidpunkt då anläggningen och
varumärkena är avyttrade. Förvaltarens mandat enligt åtagandet omfattar att
verkställa försäljningen. Förvaltarens uppdrag enligt uppdragsavtalet med
Arla Foods upphör när förvaltaren verkställt försäljningen. Förvaltaren har
således möjlighet att övervaka överlåtelseprocessen t.o.m. tillträdesdagen, om
så skulle vara påkallat.
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11. Konkurrensverkets uppföljningsärende kommer att avslutas först när
avyttringen av Grådö mejeri slutförts och Arla Foods därigenom uppfyllt sitt
åtagande.
Detta beslut har fattats av stf. generaldirektören Anne Vadasz-Nilsson.
Föredragande har varit processrådet Johan Sahl.

Anne Vadasz-Nilsson
Johan Sahl

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
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