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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Core 

Sustainability Capital A/S, ScanEs ApS og Kirk Kapital A/S’ erhver-

velse af fælleskontrol med Scanmetals A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. januar 2023 en for-

enklet anmeldelse af Core Sustainability Capital A/S, ScanEs ApS og Kirk 

Kapital A/S erhvervelse af fælleskontrol med Scanmetals A/S, jf. konkur-

rencelovens § 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. Fri-

sterne begyndte at løbe den 11. januar 2023. 

 

Fusionen finder sted ved, at Core Sustainability Capital A/S, Kirk Kapital 

A/S og ScanEs ApS på basis af en aktieoverdragelsesaftale hver især er-

hverver 33,33 pct. af aktierne i Scanmetals A/S. Fusionen udgør en erhver-

velse af fælleskontrol efter konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2, idet der 

er tale om, at Core Sustainability Capital A/S, Kirk Kapital A/S og ScanEs 

ApS i fællesskab opnår kontrol med Scanmetals A/S.  

 

Scanmetals A/S er aktiv inden for genindvinding af metaller fra affaldsfor-

brændingsanlæg.  

 

Core Sustainability Capital A/S er et nystiftet selskab, som har til formål 

at investere i nordiske virksomheder med bæredygtige formål. Core Susta-

inability Capital A/S er ligeligt ejet af hhv. Velliv, Pension & Livsforsik-

ring A/S og League One Management Investors ApS. Fusionen vedrører 

fondens første investering. 

 

Kirk Kapital A/S har aktiviteter inden for finansierings- og investerings-

virksomhed samt ejendomsadministration. Kirk Kapital A/S er ultimativt 

ejet af en række personer i Familien Kirk Johansen. 

 

ScanEs ApS er et nystiftet selskab, der ultimativt er ejet af de oprindelige 

aktionærer i Scanmetals A/S i form af Lasse Meyer Pedersen og Simon 

Meyer Pedersen, Ejvind Pedersen (via AL-EX Trading ApS), Stiig Brink 

Larsen samt Carsten Brink Graversen. 

 

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. 2. 
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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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