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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Ca-
taCap’s erhvervelse af enekontrol over DanaWeb International A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. november 2019 en 
forenklet anmeldelse af en fusion mellem CataCap og DanaWeb Interna-
tional 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 af ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 12. november 2019. 

Fusionen finder sted ved at CataCap indirekte overtager en kontrollerende 
ejerandel i DanaWeb International A/S (herefter ”DanaWeb”). Overdra-
gelsen gennemføres som en aktieoverdragelse. 

Erhvervelsen foretages af selskabet CC X Holding II A/S, der er et datter-
selskab til CataCap, som erhverver 100 pct. af ejerandelene i DanaWeb.  

CataCap er en dansk kapitalfond, som investerer i mindre og mellemstore 
danske virksomheder inden for flere forskellige brancher. CataCap har 
navnlig investeringer i REKOM (nattelivskoncern), LanguageWire (over-
sættelsesbureau), CASA (udviklings- og entreprenørskab), SkyBrands 
(home-tekstiler med licenseret print), TP Aerospace og AerFin (aktivite-
ter inden for flybranchen), GSV Materieudlejning, Lyngsoe Systems (au-
tomatiserings- og logistikløsninger) og HB-Care (personbefordring). Ca-
taCap har ikke aktiviteter inden for samme område som DanaWeb. 

DanaWeb er leverandør af hjemmesider og online marketing. DanaWeb 
leverer navnligt 1) design, udvikling, vedligeholdelse og (gennem tredje-
parter) hosting af hjemmesider, 2) webshops og 3) markedsføring på in-
ternettet. 

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 
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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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