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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Digital 9 

Infrastructure plc's erhvervelse af fælles kontrol over Arqiva Group 

Limited sammen med Macquarie Group Limited 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. august 2022 en for-

enklet anmeldelse af et joint venture mellem Digital 9 Infrastructure plc 

("D9") og Macquarie Group Limited ("Macquarie Group"), jf. konkurren-

celovens § 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 15. august 2022. 

 

Transaktionen indebærer, at D9 (gennem datterselskabet D9 Wireless 

Opco 2 Limited) erhverver 48,02 pct. af stemmerettighederne i Arqiva 

Group Limited (”Arqiva”) fra Frequency Infrastructure Communications 

Assets Limited (”Frequency”).  

 

Inden fusionen havde Frequency og Macquarie Group (gennem dattersel-

skabet MEIF II) fælleskontrol over Arqiva. Med transaktionen får D9 fæl-

leskontrol over Arqiva sammen med Macquarie Group. 

 

Arqiva er et selstændigt fungerende joint venture, der udbyder broadcast-, 

data-, netværk- og kommunikationstjenester i Storbritannien. Arqiva er 

ikke aktiv i Danmark. 

 

D9 er et børsnoteret selskab i Storbritannien, som har investeret i datacen-

tre, undervandskabler og "fixed wireless access" infrastruktur projekter i 

Storbritannien, Irland og Island. D9 er aktiv i Danmark gennem Aqua 

Comms Designated Activity Company (”Aqua Comms”). Aqua Comms er 

en irsk operatør, som ejer og styrer to undersøiske kabelsystemer America 

Europe Connect-2 (AEC-2) og North Sea Connect (NSC). AEC-2 er et un-

dersøisk kabelsystem, der forbinder New Jersey i USA med Danmark. 

NSC er ligeledes et undersøisk kabelsystem, der forbinder Newcastle i 

Storbritannien med Danmark. Aqua Comms har 3 danske datterselskaber. 

 

Macquarie Group er aktiv i Danmark via sit ejerskab og indirekte kontrol 

af TDC Gruppen. TDC Gruppen ejer bredbåndsinfrastruktur og har aktivi-

teter inden for bl.a. tv- og bredbåndsløsninger.  
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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. 2. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, i 

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

betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller flere virksomheder er-

hverver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver – eller forventes 

at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang. Idet fusionen 

på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsi-

gelser, 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. 
 


