
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Actona 

Company A/S’ erhvervelse af 100 % af aktierne i Theca A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. november 2021 en 

forenklet anmeldelse af Actona Company A/S’ erhvervelse af 100 % af 

aktierne i Theca A/S, 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 11. november 

2021. 

 

Actona er en produktions-, design- og handelsvirksomhed inden for møbler 

og interiør til salg på engrosmarkedet. Actona indgår i Lars Larsen Group, 

som ultimativt ejes af Brunsborg-familien, efterkommere af stifteren af 

JYSK, Lars Larsen. 

 

Theca er en design- og produktionsvirksomhed inden for polstrede møbler 

til salg på engrosmarkedet. Theca specialiserer sig i produktion af polstrede 

møbler (sofaer, spisebords-/lænestole mm.), der sælges til forskellige mø-

belkæder i Danmark og udlandet. Theca har hoveddomicil i Risskov, Aar-

hus, men sælger sine varer til hele verden og har egen produktion på en 

produktionsvirksomhed i Litauen. 

 

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. 4, litra 

a) og b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusio-

ner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsan-

del 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 tidli-

gere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en 
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eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked om-

fattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de fore-

liggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 

og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-

ling, 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kim Winther Starup 

Fuldmægtig 

E-mail: kws@kfst.dk 

Dir. tlf.nr.: +45 41 71 52 34 
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