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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris 
Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over SSG Partners 
A/S  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. november 2019 en for-
enklet anmeldelse af Polaris Private Equity IV K/S’ (”Polaris IV”) erhver-
velse af enekontrol over SSG Partners A/S (”SSG”), 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 fuldstændig anmeldelse har modtaget 
dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte 
at løbe den 1. november 2019. 

Transaktionen vil foregå gennem et Polaris IV-holdingselskab, HoldCo 1 
af 28.04.2017 A/S, som vil eje 80-90 pct. af aktiekapitalen i BidCo af 
28.04.2017 A/S, der erhverver 100 pct. aktiekapitalen i SSG fra selska-
bets nuværende ejere. Polaris IV erhverver dermed enekontrol med SSG. 
Den resterende del af aktiekapitalen i BidCo vil blive ejet af medinvesto-
rer og management, herunder blandt andet tidligere ejere af SSG.   

SSG er leverandør af tjenesteydelser indenfor (i) skadeservice, der om-
fatter håndtering af skader, der stammer fra brand, vandlækage, storm 
m.v. og (ii) tilknyttede ydelser, der omfatter såkaldte industriservices og 
ejendomsservices. Industriservices omfatter specialrengøring (fx rengø-
ring af produktionsmaskiner), tank- og silorens m.v. Ejendomsservices 
omfatter administration af fast ejendom, herunder viceværtydelser, vin-
duespolering, trapperengøring og vedligeholdelse. 

Polaris IV er en del af Polaris Private Equity (”Polaris”), som er ejet af 
institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris' 
fonde ejer en række porteføljeselskaber, herunder blandt andet Alliance 
Plus A/S.  

Porteføljeselskabet Alliance Plus A/S har sine primære aktiviteter inden 
for rengøring, catering og facilityløsninger. Ifølge parterne er både SSG 
og Alliance Plus A/S aktive inden for henholdsvis graffiti- og facaderens, 
industriservice og ejendomsservice.  

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.  
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Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, litra 
b) og c) 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 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og en eller flere fusionsparter 
er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i 
forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men 
hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele 
i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet 
fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 
til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt 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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