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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris 

Private Equity V K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sinful ApS. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 19. april 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion, hvorved Polaris Private Equity V K/S’ (”Pola-

ris V”) erhverver enekontrol over Sinful 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 ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget doku-

mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 19. april 2021. 

 

Fusionen sker i henhold til en aktieoverdragelsesaftale, hvorved Polaris V 

erhverver en majoritet på 57,5 pct. af aktiekapitalen i Sinful ApS fra sel-

skabets nuværende ejere. Den resterende aktiekapital forbliver ejet af virk-

somhedens to ejerledere og ledelse. Polaris V erhverver dermed enekontrol 

over Sinful ApS. 

 

Polaris V er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af 

institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris 

Management A/S rådgiver tre aktive investeringsfonde (Polaris III, Polaris 

IV og Polaris V), som primært investerer i danske og svenske virksomhe-

der inden for forskellige forretningsområder, bl.a. Alliance+, Link Logis-

tics og Triax.  

 

Sinful ApS er en e-handelsvirksomhed, der sælger sexlegetøj udelukkende 

via internettet. Virksomheden sælger produkter inden for følgende fire ka-

tegorier: sexlegetøj, bedre sex, lingeri og fetish. Sinful ApS sælger produk-

ter fra tredjemand og under egne mærker. 

 

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 den anden fusions-

part opererer.  
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Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen 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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