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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CataCap 

II K/S’ erhvervelse af enekontrol over DAFA Group A/S og tilhørende 

selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. april 2022 en forenklet 

anmeldelse af en fusion mellem CataCap II K/S, DAFA Group A/S og 

Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 ApS, 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 begyndte 

at løbe den 6. april 2022. 

 

Fusionen indebærer, at CataCap erhverver enekontrol over DAFA Group 

og tilhørende selskaber samt Ejendomsselskabet Holmstrupgårdsvej 8-16 

ApS, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. Kontrollen erhverves ved 

køb af majoriteten af aktiekapitalen i DAFA Group. De to øvrige investo-

rer, Bluester Capital SAS og Schroders Capital Management (Switzerland) 

AG bliver ikke-kontrollerende minoritetsaktionærer.  

 

CataCap II K/S er en kapitalfond, der investerer i mindre og mellemstore 

primært danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap 

har aktuelt investeringer i Luxplus (e-handelsplatform inden for skønheds- 

sundheds- og personlige plejeprodukter), Group Online (hjemmesideud-

vikling og online markedsføring), AerFin og TP Aerospace (aktiviteter in-

den for flybranchen), Rekom (nattelivskoncern), Lyngsoe Systems (auto-

matiserings- og logistikløsninger) samt Nordmark Maskinfabrik A/S og 

Nordmark Production A/S (konstruktion og produktion af store, tunge og 

komplekse metalemner). 

DAFA Group producerer og markedsfører en række forskellige produkter 

i gummi og skummaterialer. Virksomhedens hoveforretningsområder er 

"building solutions", som omfatter materialer til tætning af vinduer, døre, 

fundamenter, tage, samlinger m.v. i forbindelse med byggeri og "industrial 

solutions", som omfatter en række – ofte specialudviklede – løsninger til 

brug for beskyttelse, emballering, tætning og dæmpning af vibrationer og 

lyd. Eksempelvis leverer DAFA Group beskyttelsesmateriale til transport 

af vindmøllevinger. Det tilhørende selskab, Ejendomsselskabet Holm-

strupgårdsvej 8-16 ApS, har udelukkende til opgave at udleje faciliteter til 

driftsselskaberne. 

Dato: 19. april 2022 

Sag: 22/02867-9 

Sagsbehandler: /ACG 

 

 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 

KONKURRENCERÅDET 

 



  2 
 

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. 

 


