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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af HgCapi-
tal LLP’s erhvervelse af IT Relation Holding A/S 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juli 2018 en forenk-
let anmeldelse af HgCapital LLP’s erhvervelse af IT Relation Holding 
A/S, 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 26. juli 2018. 
 
Ved transaktionen erhverver HgCapital LLP via Iter Bidco ApS enekon-
trol over IT Relation Holding A/S og de tre datterselskaber IT Relation 
A/S, IT-afdelingen A/S og Telefonselskabet ApS.  
 
IT Relation Holding A/S er via datterselskaberne IT Relation A/S og IT-
afdelingen A/S leverandør af IT-outsourcingsydelser til erhvervslivet, og 
tilbyder i den forbindelse IT-løsninger inden for IT-support, IT-hosting, 
IT-drift samt rådgivning med fokus på infrastruktur, sikkerhedsovervåg-
ning og IT-udvikling. Derudover er IT Relation Holding A/S via datter-
selskabet Telefonselskabet ApS leverandør af IP-telefoni. 
 
HgCapital LLP er en kapitalfond, som fokuserer på investeringer inden 
for teknologi, service og industriel teknologi primært i Europa. HgCapital 
LLP’s porteføjle består bl.a. af følgende virksomheder, der har aktiviteter 
indenfor IT-branchen; Visma, Iris, Access, Cogital Group (via Azets), 
TeamSystem og Dada. Heraf er det alene Visma og Azets, der begge le-
verer softwareløsninger og konsulentydelser indenfor bl.a. HR, løn og 
regnskab, der har aktiviteter i Danmark. 
 
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. 1, nr. 3, 
litra b, og § 3, stk. 1, nr. 3, litra 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 fusions-
parterne tilsammen har en markedsandel på under 15 pct. i Danmark. 
Endvidere er der tale om en fusion, hvor en eller flere fusionsparter er 
aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i for-
hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men 
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hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsande-
le i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark.  
 
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. 

 

 
 


