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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Francis-
co Partners erhvervelse af enekontrol over CDK Global Holdings 
(UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2. februar en forenklet 
anmeldelse af en fusion mellem Francisco Partners og CDK Global Hol-
dings (UK) Limited og CDK Global (Thailand) Limited, jf. konkurrence-
lovens § 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. Frister-
ne begyndte at løbe den 2. februar 2021.
 
Ved den anmeldte fusions gennemførsel erhverver Francisco Partners 
Francisco Partners, gennem datterskelskabet Concorde Bidco ltd., ved en 

aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i CDK Global Holdings (UK) Limi-
ted (eksklusiv selskaberne CDK Global (India) Private Limited, CDK 
Global (Canada) Limited samt PFW Systems Corporation) og CDK Glo-
bal (Thailand) Limited (”CDK”).
 
Francisco Partners, der har hovedkvarter i San Francisco, Californien, 
USA, er en private equity fond, der fokuserer på investeringer i teknologi 
og teknologibaserede virksomheder.
 
CDK er en global udbyder af IT-løsninger til motorkøretøjsbranchen og 
tilstødende brancher.
 
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, 
eller § 3, stk. 1, nr. 4, litra a og b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 
2020 om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der enten er tale om en 
fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive på det samme produktmar-
ked og det samme geografiske marked omfattende Danmark eller en del 
heraf eller på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i 
forhold til et produktmarked og et geografisk marked omfattende Dan-
mark eller en del heraf, hvorpå en anden fusionspart opererer, jf. § 3, stk. 
1, nr. 3, eller der er tale om en fusion, hvor den samlede markedsandel er 
mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 
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produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 
heraf, og hvor de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 
25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidli-
gere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en 
eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked 
omfattende Danmark eller en del heraf, jf. § 3, stk. 1, nr. 4, litra a og b. 
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning til indsigelser, har Konkurrence- 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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