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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af MST 
Finance & Consult ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansen erhver-
velse af fælleskontrol over DANX Group A/S 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juni 2018 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Finance & Consult ApS, Togu ApS, 
Christian Riis-Hansen og DANX Group 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 udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget 
dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begynd-
te at løbe den 4. juni 2018. 
 
Den 18. maj 2018 blev der mellem Gønge Holding ApS, Thorhauge Hol-
ding Aps og DANX Partners ApS (sælgerne) og MST Finance & Consult 
ApS, Togu ApS og Christian Riis-Hansen (herefter ”konsortiet”) indgået 
en aktieoverdragelsesaftale, hvorved konsortiets medlemmer ved gen-
nemførelsen af den anmeldte fusion hver især gennem Holdingselskabet 
af 8. maj 2018 ApS erhverver aktier og stemmerettigheder i DANX Hol-
ding I ApS, der på tidspunktet for fusionens gennemførelse vil eje 100 
pct. af aktierne i DANX Group A/S. Idet MST Finance & Consult ApS, 
Togu ApS og Christian Riis-Hansen har forpligtet sig til at udøve disse 
stemmerettigheder i fællesskab, vil de hver især opnå del i den fælles 
kontrol over DANX.  
 
MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesterin-
ger ejerinteresser, herunder såvel kontrollerende som ikke-
kontrollerende ejerskab i virksomheder inden for (i) totalleverancer til 
erhvervslivet inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lager-
udstyr, husholdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) for-
handling af 3D printere og Product Lifecycle Management Software (vi) 
farmaceutisk produktion, (vii) salg af cloudløsninger og (viii) software 
til brug for print via mobile enheder. 

 
Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser, 
herunder såvel kontrollerende som ikke-kontrollerende ejerskab i virk-
somheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet 
inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, hus-
holdning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) forhandling af 3D 
printere og Product Lifecycle Management Software (vi) farmaceutisk 
produktion, (vii) salg af cloudløsninger og (viii) software til brug for 
print via mobile enheder. 
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Togu ApS har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, 
der har aktiviteter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til 
byggesektoren samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesek-
toren samt spildevandsbehandling. DSV Miljø-koncernen er hovedsage-
ligt aktiv på følgende danske markeder: markedet for håndtering af 
byggeaffald, markederne for transport til byggesektoren og landsbrugs- 
og grovvaresektoren, markedet for salg af grus og sten og markedet for 
spildevandsbehandling.  

 
Christian Riis-Hansen ejer 100 pct. af ejerandelene i selskabet Crean 
Capital ApS, der er et investeringsselskab uden underliggende selska-
ber. Christian Riis-Hansen er desuden ikke-kontrollerende medejer og 
partner i konsulentvirksomheden McKinsey & Co.  

 
DANX Group A/S er en specialiseret leverandør af transport- og logi-
stikløsninger inden for reservedelslogistik alt overvejende med fokus på 
natdistribution af reservedele til serviceteknikere og værksteder i Dan-
mark, Sverige, Norge, Finland og Baltikum. DANX Group A/S tilbyder 
reservedelslogistik til kunder, der har akut behov for reservedele, fx IT-
virksomheder samt forhandlere og producenter af biler, hårde hvideva-
rer og elektronik, landbrugsmaskiner mv. 
 
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. 1.  
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra b, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen 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. 
 

 


