
Dato: 20. december 2019 

Sag: 19/16273-10 

Sagsbehandler: /ACG 

KONKURRENCE- OG 

FORBRUGERSTYRELSEN 

ERHVERVSMINISTERIET

NOTAT

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Fibia 
P/S’ erhvervelse af enekontrol med Waoo A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. december 2019 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem Waoo A/S (”Waoo”) og Fibia 
P/S (”Fibia”), 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 ud over en 
fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 19. december 2019. 

Den anmeldte fusion omfatter en forestående kontrolændring i Waoo. 
Kontrolændringen indtræder som følge af, at en allonge til Waoos ejeraf-
tale udløber den 31. december 2019. Ved udløb af allongen bliver Fibia 
som den eneste aktionær i stand til ensidigt at blokere for, at bestyrelsen 
og efterfølgende generalforsamlingen i Waoo vedtager væsentlige beslut-
ninger, og Fibia opnår dermed negativ enekontrol over Waoo. 

Fibia er et fibernetselskab, der er ejet af SEAS-NVE og NRGi. Fibia ejer 
fibernet på dele af Sjælland, Øerne og i Østjylland og giver adgang til 
produkter under Waoo-brandet. Desuden leverer Fibia også Waoo-
produkter på dele af TDCs fiberinfrastruktur. 

Waoo er et fællesejet markedsførings- og produktselskab, som leverer 
internet-, TV- og telefoni-produkter under Waoo-brandet til ejerne, som 
distribuerer produkterne til slutkunder via deres respektive fiberinfra-
strukturer. Waoo forestår desuden engrosindkøb af de tv-kanaler, som 
indgår i Waoo’s TV-pakker. Waoo har ikke selv bredbånds-, TV- eller 
telefonikunder på detailmarkederne, da de underliggende kundeforhold er 
ved ejerne af Waoo. 

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 c i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor en eller flere fusi-
onsparter er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterføl-
gende led i forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart 
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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 Forbrugerstyrel-
sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-
lovens § 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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