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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Lekolar 

Group AB’s erhvervelse af enekontrol over Panduro Forvältning AB 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. september 2022 en 

forenklet anmeldelse af en fusion mellem Lekolar Group AB og Panduro 

Forvältning AB, 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 geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 15. september 2022. 

 

Ved transaktionen erhverver Lekolar Group AB hele aktiekapitalen i Pan-

duro Forvältning AB og opnår herved enekontrol over Panduro Forvältning 

AB i medfør af konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2. 

 

Lekolar Group AB er en svensk virksomhed, der primært sælger undervis-

nings- og kreative materialer til skoler og børnehaver i Danmark, Sverige, 

Norge og Finland. Lekolar Group AB har et bredt sortiment og tilbyder for 

eksempel også møbler til skoler og børnehaver samt legepladsudstyr. Le-

kolar Group AB sælger til den offentlige sektor, primært gennem offentlige 

udbud og har ingen fysiske butikker i Danmark. Lekolar Group AB har 

intet salg til forbrugerkunder i Danmark. 

 

Lekolar Group AB er et porteføljeselskab i Nalka Invest, der er en del In-

terogo Group. Nalka Invest er et investeringsselskab, der investerer i små- 

og mellemstore virksomheder i Norden. Interogo Group består herudover 

bl.a. også af Inter IKEA Holding B.V.  

 

Panduro Förvaltning AB sælger hobbymaterialer til forbrugere som deres 

målgruppe fra deres 14 fysiske forretninger i Danmark og via deres hjem-

meside.  

 

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 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 
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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 omfattende Dan-

mark eller en del heraf. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende op-

lysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbru-

gerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. kon-

kurrencelovens § 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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