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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Maj In-
vest Equity 4 K/S’ erhvervelse af enekontrol over Sticks ’N’ Sushi 

Holding A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. april 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Maj Invest Equity 4 K/S (”MIE4”) og 
Sticks ’N’ Sushi Holding A/S (”SNS”), 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 dokumen-
tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 
den 12. april 2019. 

Transaktionen indebærer, at MIE4 erhverver yderligere [xx] pct. af akti-
erne i SNS, således at MIE4 efter transaktionens gennemførsel besidder 
[xx] pct. af aktierne. MIE4, Thorkil Andersen og Kim Rahbek Hansen
har hidtil haft fælleskontrol over SNS, men transaktionen bevirker, at
MIE4 opnår enekontrol over SNS.

MIE4 er en dansk investeringsfond, der blev etableret i 2011. Maj Invest 
Equity 4 K/S kontrolleres af Maj Invest Equity A/S, som herudover bl.a. 
kontrollerer:

• Victor Gruppens Restauranter, som driver restauranter i Køben-
havn,

• Vega Sea A/S, som primært forarbejder og forædler røget og fersk
laks,

• Good Food Group A/S, som producerer dressinger, saucer, nød-
der, kerner, tørret frugt, marmelade, pasta samt havregryn, og

• Vinomio ApS, som sælger vin.

 

SNS-koncernen driver restaurantvirksomhed med en kæde af restauranter 
med speciale i sushi og yakitori sticks, samt med en række tilknyttede 
ydelser såsom catering og take-away. SNS-koncernen har 12 restauranter 
i Danmark og 9 i udlandet.  

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen,
overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2 i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. 
Det betyder, at der er tale om en fusion hvor en virksomhed overtager 
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enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sam-
men med en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen 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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