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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af ITM8 

Holding A/S’ (tidligere IT Relation Holding A/S) erhvervelse af ene-

kontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. juni 2021 en forenklet 

anmeldelse af ITM8 Holding A/S’ (tidligere IT Relation Holding A/S) er-

hvervelse af enekontrol over Itadel A/S og Cloud Teams ApS, jf. konkur-

rencelovens § 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 4. juni 2021. 

 

ITM8 Holding A/S vil med Transaktionen opnå enekontrol over Itadel A/S 

og Cloud Teams ApS. 

 

ITM8 Holding A/S er en dansk udbyder af it-outsourcing. ITM8 Holding 

A/S udbyder derudover it-konsulentydelser på timebasis. Som led i udbud 

af it-outsourcing udbyder ITM8 Holding A/S tillige hardware og software 

licenser, ligesom ITM8 Holding A/S i mindre grad også udbyder hardware 

og software som stand alone ydelser. ITM8 Holding A/S udbyder sine 

ydelser gennem datterselskaberne IT Relation A/S, Copenhagen Software 

A/S, Miracle 42 A/S, Sotea A/S, Improsesc A/S, Mentor IT A/S, Emineo 

AB, Progressive A/S og Telefonselskabet ApS. ITM8 Holding A/S er ejet 

af HgCapital. HgCapital ejer udover ITM8 Holding A/S to porteføljesel-

skaber, der udbyder it-ydelser i Danmark: Team.blue, som gennem nav-

nene Simply.com og Dandomain udbyder web-hosting og cloudløsninger, 

og Visma, som hovedsageligt udbyder business process outsourcing ser-

vices og dertil visse hosting- og it-konsulentydelser.  

 

Itadel A/S udbyder ligesom ITM8 Holding A/S it-outsourcing, hvor Itadel 

løser kundernes samlede it-behov i en all-inclusive aftale. 

 

Cloud Teams ApS udbyder it-rådgivning og implementering af cloud-løs-

ninger gennem Microsoft produkter. 

 

IT Relation Holding A/S skiftede den 4. juni 2021 navn til ITM8 Holding 

A/S. 
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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 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 

anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen god-

kendt 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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