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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris
Private Equity IV K/S’ erhvervelse af enekontrol over ProData Consult A/S
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. august 2018 en forenklet anmeldelse af en fusion mellem Polaris Private Equity IV K/S
(”Polaris IV) og ProData Consult A/S (”ProData”), 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 6. august 2018. Ved den anmeldte transaktion erhverver Polaris IV enekontrol over ProData.
ProData er et IT-konsulenthus, der stiller konsulenter til rådighed for eksterne virksomheder, som efterspørger konsulentydelser til løsning af konkrete opgaver. ProDatas netværk af konsulenter har særligt fokus på at
yde rådgivning vedrørende IT-relaterede problemstillinger, men afhængigt af kundens behov tilbydes også andre typer konsulentrådgivning,
herunder forretnings- og ledelsesrådgivning. ProData har hovedsæde i
København og har afdelinger og/eller datterselskaber i Aarhus, Aalborg,
Sverige, Norge, Holland, Tyskland og Polen.
Polaris IV er en del af kapitalfonden Polaris Private Equity, som er ejet af
institutionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris
Management A/S rådgiver tre aktive investeringsfonde, som hovedsageligt investerer i danske og svenske virksomheder inden for forskellige
forretningsområder.
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 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 fusionsparterne er aktive på det samme produktmarked og geografiske marked
eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart operer.
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN

ERHVERVSMINISTERIET

fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c,
stk. 7.
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f,
stk. 2.
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