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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Togu 

ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Consult ApS' erhver-

velse af fælleskontrol over BCHG Holding A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. juni 2021 en forenklet 

anmeldelse af Togu ApS, Crean Capital III ApS og MST Finance & Con-

sult ApS' erhvervelse af fælleskontrol over BCHG Holding A/S, jf. kon-

kurrencelovens § 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 gebyret for anmeldelsen. Fri-

sterne begyndte at løbe den 3. juni 2021. 

 

Ved transaktionen erhverver Togu ApS, Crean Capital III ApS, MST Fi-

nance & Consult ApS og en række minoritetsaktionærer gennem investe-

ringsselskabet TMC Invest ApS 50,1 pct. af aktieandelene i BCHG Hol-

ding A/S og opnår derved fælleskontrol over selskabet. De resterende ak-

tieandele erhverves af Vækstfonden og Nordea Danmark.  

 

BCHG Holding ejer 100 pct. af ejerandelene i BC Hospitality Group A/S, 

som driver Bella Center, AC Hotel Bella Sky, Copenhagen Marriott Hotel 

og Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers. Herudover ejer BCHG Hol-

ding 100 pct. af ejerandelene i ejendomsselskabet BCHG Properties A/S, 

som ejer, driver og udvikler selve Bella Center-ejendommen, som på intern 

basis udlejes til BC Hospitality Group A/S. BCHG Holding har ikke ejer-

andele i øvrige virksomheder. 

 

Togu ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerinteresser i virk-

somheder med aktiviteter inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet in-

den for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, husholdning 

og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, (vii) 

salg af cloudløsninger, (viii) software til brug for print via mobile enheder, 

(x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af tøj og 

tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. Togu ApS 

har herudover del i kontrollen over DSV Miljø-koncernen, der har aktivi-

teter inden for affaldshåndtering, transport og logistik til byggesektoren 

samt salg af råvarer (navnlig sand og grus) til byggesektoren samt spilde-

vandsbehandling. 
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Crean Capital III ApS har udover en række ejendomsinvesteringer ejerin-

teresser i virksomheder inden for (i) logistik- og transportydelser og (ii) 

design, produktion og salg af tøj og tilbehør. 

 

MST Finance & Consult ApS har udover en række ejendomsinvesteringer 

ejerinteresser i virksomheder inden for (i) totalleverancer til erhvervslivet 

inden for kontorartikler, elektronik, kontormøbler, lagerudstyr, hushold-

ning og forfriskninger, (ii) restaurationsdrift, (iii) farmaceutisk produktion, 

(vii) salg af cloudløsninger (viii) software til brug for print via mobile en-

heder, (x) logistik- og transportydelser, (xi) design, produktion og salg af 

tøj og tilbehør og (xii) udvikling og salg af kommunikationsudstyr. 

 

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, 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.  

 

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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