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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af  Stand-
byCo V ApS’ køb af DACO 3010 ApS og ICO Nordic Holding ApS  

Konkurrence- og F orbrugerstyrelsen modtog den 19. december 2018  en  
forenklet anmeldelse af  en fusion mellem StandbyCo V ApS (”Standby-
Co”)  og DACO 3010 ApS, (CVR nr. 12 48 57 78)  samt  ICO Nordic Hol-
ding ApS, (CVR nr. 34 90 28 79)  (samlet  "ICO Gruppen"), jf. konkurren-
celovens § 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. Fri-
sterne begyndte  at løbe den 19. december 2018.  

Ved fusionens  gennemførelse erhverver StandbyCo 100 pct. af aktierne  –
og dermed enekontrol – i  ICO Gruppen.

 
  

ICO Gruppen er en af  Danmarks største promotor-virksomheder og ar-
rangerer hvert år et stort antal koncerter, comedy shows og events. ICO  
Gruppen har hovedkontor i København og har ca. 11 medarbejdere. ICO  
Gruppen leverer  ydelser til private, offentlige og kommercielle kunder.  

StandbyCo er et nystiftet selskab, der ejes og kontrolleres af Waterland  
Private Equity, en uafhængig private equity-investeringsgruppe med 38 
portefølje selskaber, primært i Holland, Belgien og Tyskland, specielt  
inden for forretningstjenester som ældrepleje, outsourcing og effektivitet, 
fritid og luksus og bæredygtighed. Af de 38 porteføljeselskaber er et sel-
skab aktivt på det danske marked (Helgstrand Dressage).  

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 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 fusions-
parterne er aktive på det samme produktmarked og  geografiske marked
eller på et produktmarked i et forudgående eller  efterfølgende led i for-
hold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart operer.  Idet fusio-
nen på baggrund af de foreliggende oplysninger  ikke giver  anledning til  
indsigelser, har Konkurrence- og F orbrugerstyrelsen godkendt fusionen
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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