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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Consul-
ting Holding B.V.’s erhvervelse af Valcon A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. januar 2021 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Consulting Holding B.V. og Val-
con 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 udover en fuld-
stændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 
for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 8. januar 2021. 

Transaktionen indebærer, at Consulting Holding B.V. erhverver 100 pct. 
af aktierne i Valcon A/S, hvormed Consulting Holding B.V. opnår ene-
kontrol over Valcon A/S. 

Valcon A/S er en dansk konsulentvirksomhed, der yder konsulentydelser 
relateret til ledelse, herunder til senior management i forskellige brancher 
og både til den offentlige og private sektor. 

Consulting Holding B.V. kontrolleres af Waterland Private Equity. Wa-
terland Private Equity ejer portefølje selskaber, primært beliggende i Hol-
land, Belgien og Tyskland, specielt inden for forretningstjenester som 
ældrepleje, outsourcing og effektivitet, fritid og luksus og bæredygtighed. 
Waterland Private Equity har for nyligt erhvervet ingeniørvirksomheden 
EnviDan A/S. 

Consulting Holding B.V. ejer den hollandske konsulentvirksomhed First 
Consulting, der yder konsulentydelser relateret til ledelse. First Consul-
ting er overvejende aktiv i Holland, men også i mindre grad i Tyskland 
og England. 

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, 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 akti-
ve på det samme produktmarked og det samme geografiske marked om-
fattende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forud-
gående eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geogra-
fisk marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fu-
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sionspart opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplys-
ninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen 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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