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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CataCap 

II K/S’ erhvervelse af enekontrol over Nordmark Maskinfabrik A/S, 

Nordmark Production A/S og tilhørende selskaber 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. marts 2022 en forenk-

let anmeldelse af CataCap II K/S’ (”CataCap”) erhvervelse af enekontrol 

over selskaberne Nordmark Maskinfabrik A/S, Nordmark Production A/S, 

Ejendomsselskabet Gyldendalsvej A/S og Ejendommen Ellehammervej 

11, Skage ApS (tilsammen ”Nordmark”), 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 dokumen-

tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 

den 9. marts 2022. 

 

Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver et etableret BidCo 100 

pct. af aktiekapitalen i Nordmark. BidCo er kontrolleret af et TopCo, som 

ultimativt er kontrolleret af CataCap. Samtidig med BidCos erhvervelse af 

100 pct. af aktiekapitalen i Nordmark foretager de hidtidige ejere af Nord-

mark, MJ Holding, Hirtshals ApS, Mørk Invest 3 ApS og Karkov Invest 

ApS, en reinvestering, således at 65 pct. af aktiekapitalen i TopCo ultima-

tivt ejes af CataCap, mens de resterende 35 pct. ejes af MJ Holding, Hirts-

hals ApS, Mørk Invest 3 ApS og Karkov Invest ApS i mindre andele. Ifølge 

det oplyste, indebærer reinvesteringen ikke vetorettigheder, som giver mi-

noritetsejerne andel i kontrollen over TopCo eller Nordmark. 

 

CataCap er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore primært 

danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har ak-

tuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønheds- sund-

heds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideudvikling 

og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter inden for 

flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), GSV (udlejning af entreprenør-

udstyr og materiel) og Lyngsoe Systems (automatiserings- og logistikløs-

ninger). 

 

Nordmark Maskinfabrik A/S og Nordmark Production A/S konstruerer og 

producerer store, tunge og komplekse metalemner til alt fra maskin- og 

sværindustrien til offshore- og vindmølleindustrien. De tilhørende selska-

ber, Ejendomsselskabet Gyldendalsvej A/S og Ejendommen Ellehammer-

vej 11, Skagen ApS, har udelukkende til opgave at udleje faciliteter til 

driftsselskaberne. 
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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 en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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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