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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af et joint 
venture mellem Nordic Capital Limited og Paragon Outcomes Ma-
nagement LLC 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 11. april 2019 en for-
enklet anmeldelse af et joint venture mellem Nordic Capital Limited 
(”Nordic Capital”) og Paragon Outcomes Mangement LLC (”Paragon”), 
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 fuldstæn-
dig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for 
anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 11. april 2019. 

Transaktionen medfører, at der oprettes et joint venture, HoldCo, som vil 
have enekontrol med Nordic Capitals datterselskab, Master Marine A/S, 
og Paragons datterselskaber, Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 
ltd. 

Master Marine A/S udøver udlejningsvirksomhed med sin mobile off-
shore jack-up platform, the Haven, som udlejes til beboelse i forbindelse 
med større offshore-projekter, herunder olie- og gasboringsprojekter. 

Crossway Eagle LLC og CBI-MMEER R2 Ltd. udøver ligeledes udlej-
ningsvirksomhed med deres mobile offshore jack-up platforme, the 
Crossway Eagle og the Crossway Dophin. 

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) 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 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- 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. 
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