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KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET 

Godkendelse  på baggrund  af  en  forenklet  sagsbehandling af  HgCapi-
tal LLP’s erhvervelse af fælleskontrol over Combell  Group B.V. 

Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen modtog  den  22. januar  2019 en for-
enklet  anmeldelse  af  Hg Pooled Management Limiteds  (i  dennes  kapacitet  
af  manager  for  de  fonde,  som  indgår  i  Hg8)  erhvervelse  af  fælleskontrol  
over  Combell  Group B.V., 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  beta-
ling  af  gebyret  for  anmeldelsen. Fristerne  begyndte  at  løbe  den 31. januar  
2019. 

Inden transaktion har  Jonas  Dhaenens  sammen med Waterland Private  
Equity  Investments  B.V. fælleskontrol  over  Combell  Group B.V. Ved 
transaktionen erhverver  Hg Pooled Management  Limited (i  dennes  kapa-
citet af manager for de fonde, som indgår i Hg8), som er ejet af HgCapital  
LLP, fælleskontrol over  Combell Group B.V.  

Efter  transaktionen vil  Jonas  Dhaenens  og  Hg Pooled Management  Limi-
ted, som  er  ejet  af  HgCapital  LLP, have  fælleskontrol  over  Combell  Group  
B.V.  

Combell  Group B.V. er  leverandør  af  standardiserede  web hosting  tjenester  
og  er  aktive  inden for  hosting. Combell  Group B.V. er  aktiv i  Danmark 
blandt  andet  gennem  følgende  dataselskaber, Zitcom  A/S, UnoEuro  A/S, 
DanDomain A/S m.fl. 

Jonas  Dhaenens  har  også  fælleskontrol  over  selskabet  Sentia  Group B.V.,  
som  har  dets  primære  aktiviteter  inden for IT  outsourcing,  herunder  blandt  
andet  hosting, offentlige cloud løsninger, c o-location tjenester  samt  mana-
ged networks.  

HgCapital  LLP  er  en  kapitalfond. Hg  Pooled  Management  Limited, som  er  
ejet  af  HgCapital  LLP, administrerer  en  række  fonde, hvorigennem  HgCa-
pital  LLP  foretager  sine  opkøb. P.t. har  HgCapital  LLP  fire  aktive  fonde.  
HgCapital  LLP’s  portefølje  består  bl.a. af  følgende  virksomheder, der  har  
aktiviteter  inden for  IT-branchen;  Dada, som  bl.a. er  aktiv inden for  ho-
sting, og  IT  Relation, som  bl.a. er  aktiv inden for  ”Data  Center  Managed  
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Services”.  Desuden  består  porteføljen  også  af  virksomhederne;  Iris,  Visma,  
og  Access, s om  alle  udbyder  softwareløsninger  og t ilknyttede  tjenester.   

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, s  tk. 1, nr  . 1.  

Ifølge  det  oplyste  er  der  tale  om  en  fusion  omfattet  af  §  3,  stk.  1,  nr.  3,  litra  
b,  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  fusionsparterne  tilsammen  har  en  markeds-
andel  på  under  15  pct.  i  Danmark. I det  fusionen  på  baggrund  af  de  forelig-
gende  oplysninger  ikke  giver  anledning  til  indsigelser,  har  Konkurrence- 
og  Forbrugerstyrelsen  godkendt  fusionen  efter  en  forenklet  sagsbehand-
ling, j f. konkur rencelovens  § 12 c  , s tk. 7.    

Godkendelsen  er  givet  under  forudsætning  af,  at  de  oplysninger,  de  delta-
gende  virksomheder  har  afgivet,  er  korrekte,  jf.  konkurrenceloven  §  12  f,  
stk. 2.   


	Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af HgCapital LLP’s erhvervelse af fælleskontrol over Combell Group B.V.



