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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Capidea 
Kapital III K/S’ erhvervelse af enekontrol over Maki Investment ApS 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. april en forenklet an-
meldelse af en fusion mellem Capidea Kapital III K/S og Maki Investment 
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, ud over en fuldstændig 
anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmel-
delsen. Fristerne begyndte at løbe den 13. april 2021. 
 
Transaktionen indebærer, at Capidea Kapital III K/S erhverver enekontrol 
over Maki Investment ApS igennem selskabet CapHold M ApS, der er op-
rettet særligt til transaktionen.  
 
Maki Investment ApS er aktiv inden for produktion og engrossalg af lege-
tøj og spil i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Maki Investment ApS 
agerer primært som mellemled mellem legetøjsproducenter og forhandlere 
af legetøj. Herudover ejer og producerer Maki Investment ApS legetøjs-
mærket KREA.   
 
Capidea Kapital III K/S er en ud af tre danskbaserede Capidea kapital-
fonde. En anden af disse fonde, Capidea Kapital II K/S, ejer et portefølje-
selskab Creativ Company A/S, der via sine datterselskaber AV-Form A/S 
og Legeakademiet ApS, er aktiv inden for udvikling, indkøb og forhand-
ling af legetøj og hobbyartikler til private og offentlige slutkunder, samt 
aktiv inden for engrossalg af legetøj og spil til forhandlere.  
 
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. 4, litra 
a og b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel 
er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 
produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 
heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 25 
pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidligere 
eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en eller 
flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked omfat-
tende Danmark eller en del heraf.  
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Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-
ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-
sionen 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. 
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