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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Polaris 

Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver og forpligtelser vedrø-

rende DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology Norge AS og 

DXC Technology Sverige AB 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. marts 2023 en for-

enklet anmeldelse af Polaris Private Equity V K/S’ erhvervelse af aktiver 

og forpligtelser vedrørende DXC Technology Danmark A/S, DXC Tech-

nology Norge AS og DXC Technology Sverige AB, 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 betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte 

at løbe den 10. marts 2023. 

 

Ved indgåelsen af en aktivoverdragelsesaftale vil Polaris Private Equity V 

(herefter ”Polaris”) efter transaktionens gennemførelse opnå kontrol med 

visse af aktiverne, identificeret som ”Eclipse”-rapporteringsenheden (her-

efter ”Target”), fra DXC Technology Danmark A/S, DXC Technology 

Norge AS, og DXC Technology Sverige AB (herefter ”DXC Technolo-

gies”). 

 

Aktiviteterne i ”Eclipse”-rapporteringsenheden består hovedsageligt af (i) 

ERP og modulære løsninger (Microsoft Dynamics 365 Finance and Ope-

rations), og (ii) administrerende tjenester (vedligeholdelse og opgradering 

af Microsoft Dynamics). Target er leverandør af software systemer, blandt 

andet Microsoft Dynamics i Skandinavien. Herudover leverer Target kon-

sulentydelser i forbindelse med implementering og service af de leverede 

softwaresystemer. Køberne vil som en del af transaktionen overtage akti-

ver og forpligtelser relateret til ”Eclipse”-rapporteringsenheden, som er di-

rekte henførbare til de aktiviteter som overtages fra DXC Technologies. 

Disse aktiver og forpligtelser inkluderer ”Eclipse”-rapporteringsenheden 

såvel som lejekontrakter, debitorer, igangværende arbejder, leverandør-

gæld, medarbejderforpligtelser og anden gæld til at faciliterer ”Eclipse” 

fremadrettet. 

 

Target har hovedsæde i Valby (København) og har aktuelt ca. 348 medar-

bejdere i Norden, heraf ca. 204 i Danmark. Kunderne er kommercielle 

(B2B) og offentlige kunder (B2P). 
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Køberne er ejet og kontrolleret af Polaris, som er en del af Polaris Private 

Equity, en gruppe af uafhængige kapitalfonde og selskaber, ejet af institu-

tionelle investorer og rådgives af Polaris Management A/S. Polaris Private 

Equity investerer primært i danske og svenske virksomheder inden for for-

skellige forretningsområder. 

 

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 

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. 
 

 
 


