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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Cata 
Cap II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Rekom Group A/S 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 27. marts 2018 en for-
enklet anmeldelse af en fusion, hvorved CataCap II K/S (”CataCap”) er-
hverver enekontrol over Rekom Group A/S (”Rekom”), jf. konkurrence-
lovens § 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 anmeldelse har 
modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Frister-
ne begyndte at løbe den 27. marts 2018. 
 
Fusionen indebærer, at CataCap erhverver 100 pct. af aktiekapitalen i 
Rekom. Ved closing foretager sælgerne en reinvestering således, at 53 
pct. af aktiekapitalen ultimativt ejes af CataCap, der ved transaktionen 
erhverver enekontrol over Rekom. 
 
CataCap er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore danske 
virksomheder. Der er intet overlap mellem de aktiviteter, som drives i 
CataCaps porteføljeselskaber, og aktiviteterne i Rekom. 
 
Rekom gruppen ejer og driver en lang række barkoncepter i Norden. Re-
koms portefølje består af mere end 75 barer, cocktailbarer og natklubber i 
Danmark og Norge. Rekom er primært tilstede i de større byer i Danmark 
og Norge, og driver på nuværende tidspunkt beværtninger i København, 
Aalborg, Aarhus, Odense, Thisted, Sønderborg, Svendborg, Oslo, Trond-
heim, Bergen og Drammen.  
 
Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, stk. 1, nr. 2, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i 
fusionen, overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 
1, nr. 1. 
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra a, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke 
giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelo-
vens § 12 c, stk. 7.  
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Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 2. 
 
 


