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NOTAT  

Godkendelse  på baggrund  af  en  forenklet  sagsbehandling af  Nordic  
Capital Fund IX’s erhvervelse af Conscia Holding A/S  

Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen modtog  den  11. marts  2019 en for-
enklet  anmeldelse  af  en fusion mellem  Nordic  Capital  Fund IX  og  Conscia  
Holding  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 
fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling a f  geby-
ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 11. marts 2019. 

Nordic  Capital  Fund IX  erhverver  ved transaktionen enekontrol  over  Cons-
cia Holding A /S gennem  selskabet Capnor Connery  BidCo ApS.  

Conscia  er  en europæisk udbyder  af  IT  infrastruktur  og IT  services  inden 
for  netværk, datacenter, sikkerhed og m obilitet. Conscia  Holding  A/S  ejer  
datterselskaberne  Conscia  A/S, Netsafe  International  AS, Conscia  Norge  
AS, Vosko B.V., Cloudpartners A/S og NIL Skulpina d.o.o. 

Nordic  Capital  Fund  IX  er  en af  flere  investeringsfonde, som  tilsammen  
udgør  kapitalfonden Nordic  Capital. Nordic  Capital  ejer  34 porteføljesel-
skaber  fordelt  i  flere  lande  og  industrier. I  Danmark ejer  Nordic  Capital  
følgende  selskaber:  Bladt  Industries, Lagkagehuset  og Sport  Nordic  
Group.  

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, litra  
a, i  bekendtgørelse  nr.  1005 af  15. august  2013 om  anmeldelse  af  fusioner. 
Det  betyder, at  der  er  tale  om  en fusion hvor  ingen af  fusionsparterne  er  
aktive  på  det  samme  produktmarked og  geografiske  marked eller  på  et  pro-
duktmarked i  et  forudgående  eller  efterfølgende  led i  forhold til  et  produkt-
marked, hvorpå en anden fusionspart opererer.  

Idet  fusionen på  baggrund af  de  foreliggende  oplysninger  ikke  giver  anled-
ning  til  indsigelser, har  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen godkendt  fu-
sionen 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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