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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Dustin 
A/S’ overtagelse af Inventio.IT A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. marts 2019 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Dustin A/S (”Dustin”) og Inven-
tio.IT A/S (”Inventio.IT”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 
12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor sty-
relsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for 
betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 29. 
marts 2019. 

Transaktion indebærer, at Dustin erhverver 100 pct. af aktierne og der-
med enekontrollen over Inventio.IT. 

Dustins hovedaktiviteter er salg af it-hardware, herunder salg af telefoner, 
GPS’er, TV, TV-tilbehør og POS (Point of Sale) som håndterminaler og 
bonprintere. Dustin sælger også kontorartikler, kontorstole, hjemmepen-
geskabe, og en række andre produkter til hjemmekontorer. Salget sker 
navnlig til små- og mellemstore virksomheder, men også til forbrugere og
større virksomheder. Endelig sælger Dustin også visse ydelser inden for
it-software og it-services. 

Inventio.IT tilbyder it-services såsom hosting, ERP-løsninger og andre
softwareløsninger. Inventio.IT tilbyder endvidere totalløsninger, der også 
inkluderer salg af it-hardware som computere. Inventio.IT er således le-
verandør af en it-løsning, der gør det muligt for en virksomhed at gøre 
brug af Inventio.IT i stedet for en intern it-afdeling. 

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 
markedsande l 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. 
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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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