
 

 

 

K E N D E L S E 

  
afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2014 i sag KL-1-2014: 

 

 

Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S 

under konkurs  

(advokat Michael Vilhelm Nielsen)  

 

mod 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

(fuldmægtig Mette Fjelsted)   

 

Biintervenient: FC Nordsjælland A/S  

(advokat Erik Malberg)   

 

 

 

Resume  

Sagen angår for Konkurrenceankenævnet, om Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S under 

konkurs har adgang til aktindsigt som part i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag 4/0120-

0100-0142 om offentlig konkurrenceforvridende støtte fra Furesø Kommune til FC 

Nordsjælland A/S i strid med konkurrencelovens § 11 a.   

 

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på 

aktindsigt med henvisning til, at konkursboet ikke kan anses som part i forhold til styrelsens 

afgørelse i konkurrencesagen.  
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Sagsfremstilling  

Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S ejede – frem til, at FC Nordsjælland Holding A/S blev 

overdraget i oktober 2008 til KAP Holding ApS – aktiemajoriteten i FC Nordsjælland 

Holding A/S, hvortil FC Nordsjælland A/S var og forsat er et datterselskab.  

 

Den 5. februar 2009 erklærede Skifteretten i Hillerød Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S 

konkurs.  

 

Afgørelsen (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sag 4/0120-0100-0142), som 

Holdingselskabet af 1.7.1988 ønsker aktindsigt i, blev afsagt af Konkurrencerådet den 22. juni 

2011. Sagen angik tildeling af offentlig konkurrenceforvridende støtte i strid med 

konkurrencelovens § 11 a i forbindelse med Furesø Kommunes fremleje af Farum Idræts- og 

Kulturhus til Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) til en udleje, der lå under 

markedslejen.  

 

Afslaget på aktindsigt i sagen blev meddelt konkursboet den 11. september 2013. I afgørelsen 

hedder det bl.a.: 

  

”Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at holdingselskabet af 1.7.1988 
under konkurs alene har en indirekte interesse i udfaldet af sag nr. 4/0120-0100-0142. 
Det skyldes, at Holdingselskabet af 1.7.1988 (tidl. AKP Holding) ifølge jeres 
oplysninger ”er involveret i en retssag, der vedrører omstødelse af overdragelse af 
samtlige aktier i FC Nordsjælland Holding A/S, som forud for konkursen blev 
overdraget til en ny koncernstruktur, ejet af samme person, som ejede Holdingselskabet 
af 1.7.1988 A/S”. Holdingselskabet af 1.7.1988 kan derfor ikke anses som part i den 
pågældende sag.”           

 

Østre Landsret afsagde den 19. april 2013 dom i en sag mellem Holdingselskabet af 1.7.1988 

under konkurs og bl.a. KAP Holding ApS, hvor konkursboet havde nedlagt påstand om bl.a. 

tilbageoverdragelse af aktiemajoriteten i FC Nordsjælland Holding A/S. Det fik konkursboet 

ikke medhold i. Konkursboet fik imidlertid medhold i en erstatningspåstand.  

 

Dommen er anket til Højesteret.   
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Konkursboet påklagede afslaget på aktindsigt efter forvaltningsloven til 

Konkurrenceankenævnet den 6. februar 2014. Selskabet har begæret aktindsigt i følgende 

oplysninger:  

 

• Parternes skriftveksling, indlæg og korrespondance    

• FC Nordsjælland A/S’ fremlagte dokumentation 

• Øvrige dokumentation, som FC Nordsjælland har fremlagt og påberåbt sig til 

støtte for sine synspunkter om, at der hverken skal tilbagebetales leje eller 

fremadrettet betales en højere leje, end det fremgår af lejekontrakten.  

 

Parternes synspunkter  

Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S under konkurs har anført, at konkursboets interesse i sagens 

udfald må sidestilles med partsstatus, og at anmodningen om aktindsigt derfor bør 

imødekommes. Holdingselskabet har henvist til, at boet har en individuel, direkte og 

væsentlig interesse i sagen.           

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til støtte for den nedlagte påstand anført, at 

konkursboet ikke har den fornødne væsentlige, direkte og individuelle retlige interesse i 

konkurrencesagen og dens udfald. For det første har konkursboet ikke den fornødne interesse 

på grund af koncernstrukturen. For det andet er konkursboet en selvstændig juridisk enhed, 

som ikke har den fornødne interesse.  

 

FC Nordsjælland A/S har udtalt sig i sagen til støtte for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Selskabet har henvist til Højesterets Anke- og Kæremålsudvalgs retsbog af 27. januar 2014 i 

den der verserende sag, hvor en editionsbegæring fra konkursboet, om at selskabet skulle 

fremlægge samtlige dokumenter i konkurrencesagen, blev afvist. 

 

Konkurrenceankenævnets begrundelse og afgørelse  

Holdingselskabet af 1.7.1988 A/S overdrog aktiemajoriteten i FC Nordsjælland Holding A/S, 

og dermed også i FC Nordsjælland A/S, til KAP Holding ApS i oktober 2008, og konkursboet 

fik ved Østre Landsrets dom af 19. april 2013 ikke medhold i, at aktierne skulle 

tilbageoverdrages til Konkursboet.     
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Holdingselskabet af 1.7.1988 under konkurs er ikke adressat for Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens afgørelse om konkurrenceforvridende støtte af 22. juni 2011 og har heller 

ikke fra og efter denne afgørelse direkte eller indirekte ejet eller på anden måde haft 

indflydelse på FC Nordsjælland Holding A/S og FC Nordsjælland A/S helt eller delvist. Boet 

kan derfor ikke anses som part i traditionel forstand.   

 

Konkursboets har ikke for nævnet i øvrigt oplyst, hvordan konkurrencesagen, der er afsluttet 

og angik konkurrenceforvridende støtte fra Furesø Kommune til FC Nordsjælland A/S, 

direkte har påvirket eller kan påvirke boet. Boet har alene oplyst en efter nævnets opfattelse 

indirekte økonomisk interesse i forbindelse med opgørelsen af et civilretligt erstatningskrav 

baseret på konkursretlige forhold.  

 

Nævnet finder på denne baggrund, at konkursboet ikke har partsstatus i konkurrencesagen, og 

stadfæster derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag på aktindsigt.  

 

Herefter  

B E S T E M M E S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 11. september 2013 om afslag på aktindsigt 

i sag nr. 4/0120-0100-0142 stadfæstes.  

 

Palle Bo Madsen                                                                            Christian Hjorth-Andersen  

 

Claus Berg                                                                                                          Birgitte Sloth 

 

Jon Stokholm 

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

Konkurrenceankenævnet, den 26. juni 2014 

 

 

Tina Delvig 

Fuldmægtig 


