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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic 

Capitals erhvervelse af fælleskontrol over RiskPoint Holding A/S  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juli 2022 en forenklet 

anmeldelse af en fusion mellem Nordic Capital XI L.P (”Nordic Capital”) 

og RiskPoint Holding A/S (”RiskPoint”), 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 fuldstændig anmeldelse, har modtaget 

dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte 

at løbe den 26. juli 2022. 

 

Efter transaktionen vil RiskPoint være underlagt fælleskontrol af Nordic 

Capital og RP Partner Co. RP Partner Co. bliver stiftet i forbindelse med 

transaktionen og ejes af de eksisterende kapitalejere i RiskPoint. Nordic 

Capital erhverver med transaktionen [en mindretalspost] i RiskPoint. 

 

RiskPoint driver virksomhed som forsikringsagent, herunder 

markedsfører, forvalter og indgår forsikringsaftaler på vegne af 

forsikringsselskaber. RiskPoint er, som Managing General Underwriter, 

bemyndiget af forsikringsselskaber til at udvikle egne forsikringsprodukter 

og foretage risikovurdering af potentielle kunder. RiskPoint tilbyder og 

administrerer forsikringsprodukter som ansvars-, ejendoms- og 

rejseforsikring, samt en række nicheprodukter som cyberforsikring. 

RiskPoint har hovedsæde i Danmark, men er aktiv i flere lande, fx i Sverige 

og Spanien.  

 

Nordic Capital er en kapitalfond, der investerer i store og mellemstore 

virksomheder særligt i Europa og Norden. Nordic Capital har 

kontrollerende ejerandele i en række porteføljeselskaber inden for 

forskellige områder, herunder inden for finansielle services, teknologi, 

betalingsløsninger og sundhedssektoren. Nordic Capital har endvidere 

kontrollerende ejerandele i den svenske forsikringsmægler, Max 

Matthiessen. 

 

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 
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betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked 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 Danmark eller en del heraf, hvorpå en 

anden fusionspart opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende 

oplysninger ikke giver anledning 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 

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 


