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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Fel-
lowminds erhvervelse af enekontrol over ProActive  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 25. maj 2020 en forenklet 
anmeldelse af en fusion mellem Fellowmind Company AB (”Fel-
lowmind”) og ProActive A/S (”ProActive”), 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 25. 
maj 2020. 

Ved transaktionen erhverver Fellowmind en kontrollerende andel på 
98,30 pct. af aktierne i ProActive, og opnår dermed enekontrol over 
ProActive.  

ProActive er en dansk udbyder af IT-services og IT-software, der er aktiv 
inden for IT-konsulentvirksomhed, support og drift af software og hosting, 
SKI-aftaler og software as a solution. ProActive er Microsoft-partner og 
udbyder af Microsoft-løsninger til digital transformation. ProActive har 
primært aktiviteter i Danmark. 

Fellowmind er en nederlandsk, svensk, tysk og finsk IT-virksomhed. Fel-
lowmind er Microsoft-partner og udbyder Microsoft-løsninger til digital 
transformation. Fellowmind har ikke aktiviteter i Danmark.  

Fellowmind er ejet af kapitalfonden FSN Capital, som ejer en række por-
teføljeselskaber, herunder den svenske IT-virksomhed Nordlo, som udby-
der digitaliserings- og IT-services. Ingen af FSN Capitals porteføljeselska-
ber er aktive inden for IT-services eller IT-software i Danmark. 

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, 
litra b, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fu-
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sioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er ak-
tive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- 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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