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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Kirk Ka-

pital A/S’ og Karsten Ree Holding C ApS’ erhvervelse af fælleskontrol 

over Ellepot A/S og PlantPaper Holding ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. maj 2021 en forenklet 

anmeldelse af Kirk Kapital A/S' ("Kirk Kapital") og Karsten Ree Holding 

C ApS' ("Karsten Ree") erhvervelse af fælleskontrol over Ellepot A/S ("El-

lepot") og PlantPaper Holding ApS ("PlantPaper"), 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 modta-

get dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne be-

gyndte at løbe den 12. maj 2021. 

 

Der er tale om en fusion, idet Kirk Kapital og Karsten Ree efter transakti-

onens gennemførelse vil opnå fælleskontrol med Ellepot og PlantPaper 

gennem Danish Horticulture Group A/S. Kirk Kapital og Karsten Ree op-

når fælles kontrol på basis af henholdsvis aftale samt overdragelse af aktier 

og anparter. 

 

Kirk Kapital har aktiviteter inden for industri-, udviklings-, handels-, ejen-

domsadministrations-, finansierings- og investeringsvirksomhed.  

 

Karsten Ree-koncernen foretager investeringer i mellemstore og store virk-

somheder i Danmark. Koncernen har desuden aktiviteter med køb og salg 

af aktier. Karsten Ree-koncernen kontrollerer aktuelt PlantPaper. 

 

Ellepot sælger og udlejer semi- og fuldautomatiske maskiner, som benyttes 

til at producere spiringspotter. I tilknytning til salg og udlejning af maski-

nerne sælger Ellepot det papir, som anvendes i produktionen, bakker og 

serviceydelser til købere og lejere af maskinerne. 

 

PlantPaper sælger via Sungrow A/S semi- og fuldautomatiske maskiner til 

produktion af spiringspotter samt tilhørende salg af plantebaseret papir, der 

anvendes på maskinerne og serviceydelser. Derudover producerer og sæl-

ger PlantPaper via PlantPaper Production A/S færdigproducerede spirings-

potter. 
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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. 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.  

 

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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