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KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET  

NOTAT  

Godkendelse  på baggrund  af  en  forenklet  sagsbehandling af  Accen-
ture  A/S’  erhvervelse  af  enekontrol  med  Hjaltelin  Stahl  K/S, Pegasus  
Production  K/S, Odgaard ApS samt  Filmproduction ApS   

Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen modtog  den  12. marts  2019 en for-
enklet  anmeldelse  af  Accenture  A/S’  erhvervelse  af  enekontrol  med Hjal-
telin Stahl  K/S, Pegasus  Production K/S, Odgaard ApS  og  Filmproducti-
on 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 udover  en fuld-
stændig  anmeldelse  har  modtaget  dokumentation  for  betaling  af  gebyret  
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 12. marts 2019. 

Accenture  A/S  erhverver  ved transaktionen enekontrol  med Hjaltelin  
Stahl  K/S  og datterselskabet  Pegasus  Production  K/S, samt  de  to kom-
plementarselskaber Odgaard ApS og Filmproduction ApS.  

Accenture  A/S  er  et  dansk selskab under  Accenture  plc, der  er  et  globalt  
konsulentfirma. Accenture  driver  virksomhed inden for  strategi, rådgiv-
ning, digitalisering, teknologi og outsourcing. Accenture  ejer  Fjord, der er  
en del af Accenture  Interactive, som er  et design- og innovationsbureau.  

Hjaltelin Stahl  driver  virksomhed inden for  kommunikationsbranchen, og 
er  et  digitalt  kreativt  bureau, der  arbejder  med reklame  og  branding  både  
på  traditionelle  og  digitale  platforme, udfører  kreative  services  og  pro-
duktion. Hjaltelin Stahl  ejer  datterselskabet  Pegasus  Production K/S, der  
producerer kortfilm og reklamer.  

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. 3, litra  b, 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 markeds-
andel på under 15 pct. i  Danmark.  

Idet  fusionen på  baggrund af  de  foreliggende  oplysninger  ikke  giver  an-
ledning  til  indsigelser,  har  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  godkendt  
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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. 

   

  


	Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Accen-ture A/S’ erhvervelse af enekontrol med Hjaltelin Stahl K/S, Pegasus Production K/S, Odgaard ApS samt Filmproduction ApS 



