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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Alipay 
(Hong Kong) Holding Limiteds erhvervelse af fælleskontrol med Te-
lenor Microfinance Bank Limited 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. maj 2018 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Alipay (Hong Kong) Holding Limited 
(”Alipay”) og Telenor Microfinance Bank Limited (”TMB”), 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 1. maj 2018. 
 
Fusionen finder sted ved at Alipay i to trancher erhverver i alt 45 pct. af 
aktiekapitalen i TMB. Efter gennemførelsen af første Tranche vil Alipay 
eje 33,68 pct. af aktierne i TMB, og efter gennemførelsen af anden Tran-
che vil Alipay eje 45 pct. Fusionen indebærer, at Alipay erhverver fælles-
kontrol med TMB.  
 
TMB udbyder mobilbankløsninger og digital finansiering, herunder mi-
krofinansiering, under brandet ”Easypaisa” i Pakistan. Telenor-koncernen 
udbyder endvidere mobiltelefoni og mobilt bredbånd i både Danmark (via 
Telenor A/S) og i Pakistan (via Telenor Pakistan (Private) Limited).  
 
Alipay er en del af den kinesiske Ant Financial-koncern, der opererer en 
platform for mobil- og onlinebetalingsløsninger i blandt andet Kina, 
Hong Kong, Singapore, Japan, USA og Canada. Alipays platform for 
mobilbetalinger blev introduceret i Danmark i oktober 2017, som en mu-
lighed for danske detailhandlere for at stille en (yderligere) betalingsmåde 
til rådighed for kinesiske turister i Danmark. Betalingsplatformen er ikke 
tilgængelig for danske forbrugere. 
 
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. 2.  
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, 
litra a), i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusions-
parterne er aktive på det samme produktmarked og det samme geografi-
ske marked eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende 
led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer.  
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Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning 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. 
 


