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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af WSH 

Denmark ApS’ erhvervelse af enekontrol over LM Group ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 7. februar 2023 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem WSH Denmark ApS og LM Group 

ApS, 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 modtaget dokumentation for betaling af gebyret for anmel-

delsen. Fristerne begyndte at løbe den 7. februar 2023. 

 

Transaktionen medfører, at WSH Denmark ApS erhverver 100 pct. af ak-

tiekapitalen i LM Group ApS, herunder Meyers Group ApS og dets datter-

selskaber. WSH Denmark ApS erhverver dermed enekontrol over LM 

Group ApS. 

 

LM Group ApS er en dansk virksomhed bestående af to forretningsben, 

hhv. Meyers Group ApS og Løgismose Group ApS. Det er kun Meyers 

Group ApS, der er omfattet af transaktionen. Løgismose Group ApS og 

dets datterselskab vil blive udskilt fra LM Group ApS inden transaktionen 

gennemføres. Meyers Group ApS er via sine datterselskaber aktiv inden 

for kantinedrift, frokost og event catering, restauranter og bagerier, pro-

dukter til detail- og grossistforhandlere samt madkurser, teambuilding ak-

tiviteter centreret omkring madlavning og visse madrelaterede konsulent-

ydelser. 

 

WSH Denmark ApS er ejet af Westbury Street Holdings Group (”WSH 

Group”), der leverer catering- og kantinedrift samt hospitality-tjeneste-

ydelser hovedsageligt i Storbritannien. WSH Group ejer en række brands 

inklusive BaxterStorey, Benugo, Caterlink, Holroyd Howe, Portico og Se-

arcys, der leverer cateringydelser på tværs af flere sektorer, herunder hos-

pitality for virksomheder og skoler samt restauranter og event catering. 

 

WSH Group er ejet af CD&R and WSH JVco Limited, der er indirekte 

majoritetsejet af fonden Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P, der admi-

nistreres af Clayton, Dubilier & Rice, LLC (”CD&R”). CD&R kontrollerer 

indirekte bl.a. Cheney Brothers, der er aktiv som foodservice distributør, 

supermarkedskæden Morrisons i Storbritannien samt en række portefølje-

selskaber aktive i Danmark herunder Belron, der blandt andet foretager re-

paration af bilglas under brandet Carglass. 

 

Dato: 16. februar 2023 

Sag: 23/00435 

Sagsbehandler: /ESI 

 

 

 

 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
 
 

KONKURRENCERÅDET 

 



 

  2 
 

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, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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. 


