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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af IK Invest-
ment Partners’ erhvervelse af enekontrol med TopCap FlexoPrint 
ApS og CapHold FlexoPrint ApS 

ERHVERVSMINISTERIET

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. juni 2020 en forenk-
let anmeldelse af IK Investment Partners’ (”IK-gruppen”) erhvervelse af 
enekontrol med TopCap FlexoPrint ApS (”TopCap”) og CapHold FlexoP-
rint ApS (”FlexoPrint”), 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 beta-
ling af gebyret for anmeldelsen.  

 
Transaktionen vil ske ved, at IK-gruppen gennem et porteføljeselskab, 
Optimum Group B.V. (”Optimum-gruppen”), erhverver enekontrol med 
TopCap og FlexoPrint. Det foregår ved, at Optimum-gruppen overtager 
100 pct. af aktiekapitalen i TopCap fra selskabets nuværende ejere, samt 
overtager alle de resterende aktier, som TopCap p.t. ikke ejer i FlexoPrint, 
fra ejerne af de øvrige aktier i FlexoPrint. To af FlexoPrints nuværende 
ejere vil foretage en mindre reinvestering direkte eller indirekte i Opti-
mum-Gruppen, uden derved at erhverve kontrol over selskabet. 
 
FlexoPrint ejes af fire selskaber, SLJ Holding af 1/8 2001 ApS, LON Hol-
ding ApS, Brusgaard Holding ApS og TopCap. FlexoPrint gruppen er pri-
mært aktiv på markedet for produktion og salg af forskellige typer af eti-
ketter og i et mindre omfang inden for tryk af billetter og tynde kartonpro-
dukter samt produktion og salg af fleksible folier. FlexoPrint er hovedsa-
geligt aktiv i Danmark, men leverer også etiketter til de øvrige skandinavi-
ske lande og har to datterselskaber i Tyskland. FlexoPrints kunder består 
primært af producenter af føde- og drikkevarer, større detailkæder samt 
forhandlere af etiketter. 
 
IK–gruppen er en private equity fond, der primært investerer i små- og 
mellemstore virksomheder på tværs af Nordeuropa, herunder Benelux, 
Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Norden og England. IK-gruppens 
porteføljeselskab, Optimum-gruppen, er aktiv på markedet for produk-
tion og salg af forskellige typer af etiketter og på markedet for produktion 
og salg af fleksible emballage produkter. Optimum-gruppen er ikke lokalt 
til stede i Danmark og havde et mindre salg til danske kunder i 2019.   
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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, litra 
(b) og (c) i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og en fusion, hvor en eller flere 
fusionsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterføl-
gende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart ope-
rerer, men hvor fusionspartnerne hverken enkeltvis eller tilsammen har 
markedsandele i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere 
i Danmark.  
 
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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