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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NetIP In-

vest A/S' erhvervelse af enekontrol over netIP A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. august 2022 en for-

enklet anmeldelse af NetIP Invest A/S' erhvervelse af enekontrol over ne-

tIP 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 ud over en fuld-

stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 24. august 2022. 

 

Ved transaktionen erhverver NetIP Invest A/S ("NetIP Invest") 100 pct. af 

aktiekapitalen i netIP A/S ("netIP") fra Euronet ApS, som er ejet af Martin 

Kjølhede og en række minoritetsaktionærer. Efter transaktionens gennem-

førsel foretager Martin Kjølhede og andre netIP-medarbejdere en reinve-

stering på ca. 30 pct. i NetIP TopCo A/S, således at Adelis Equity Partners 

Fund III ultimativt vil eje ca. 70 pct. af aktierne i netIP. NetIP Invest er-

hverver dermed enekontrol over netIP. 

 

NetIP Invest er en virksomhed, som gennem NetIP TopCo A/S er etableret 

indirekte af Addelis Portfolio III, som er en virksomhed ejet af Adelis 

Equity Partners Fund III, som er en fond kontrolleret af Adelis Equity Part-

ners ("Adelis"). Adelis er en nordisk private equity fond med fokus på in-

vesteringer inden for tech & software, forretningsservices, consumer & in-

dustrial og health & life science i norden. 

 

netIP er en dansk leverandør af IT services, herunder datacenter services, 

og i mindre omfang IT produkter, såsom desktops, laptops og skærme, til 

private virksomheder i Danmark. netIP’s IT services inkluderer abonne-

mentstjenester, såsom cloud-løsninger og serviceaftaler, og tjenester til 

kunder på timebasis, såsom servicedesk og on-site support (fjernsupport, 

softwareopdateringer m.v.). netIP har et datacenter beliggende i Thisted. 

netIPs kunder er hovedsageligt små og mellemstore virksomheder. 

 

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, stk. 1, nr. 1. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 
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på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. 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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