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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af CVC 

Capital Partners SICAV-FIS S.A og Mr. Tan og Mr. Lims erhver-

velse af fælles kontrol over Razer Inc.(”Razer”). 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 12. januar 2022 en for-

enklet anmeldelse af CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A (”CVC”) og 

Mr. Tan og Mr. Lims (”stiftere” af Razer) erhvervelse af fælles kontrol 

over Razer Inc.(”Razer”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 

12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor sty-

relsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation 

for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 

12. januar 2022. 

 

CVC erhverver gennem et datterselskab, CVC Holdco, sammen med de 

to stiftere af Razer fælles kontrol over et til formålet oprettet fælles sel-

skab, TopCo, og dermed over Razer. Efter fusionen vil CVC HoldCo (ul-

timativt CVC) indirekte eje ca. 32,13 pct. af aktierne i Razer, og stifterne 

vil hver eje andele i Razer på henholdsvis 38,74 pct. (Mr. Tan) og 29,13 

pct. (Mr. Lin). 

 

Razers primære aktiviteter er design, fremstilling, distribution og udvik-

ling af IT hardware til gaming, herunder bærbare computere, hovedtele-

foner og ydre computer enheder (mus, keyboards, joysticks m.v.). Razer 

udvikler også IT-systemer, -software og -services.  

 

CVC Networks består af CVC inklusive datterselskaber, og CVC Capital 

Partners Advisory Group Holding Foundation inklusive datterselskaber, 

hvis aktiviteter består i at rådgive og styre investeringer på vegne af be-

stemte investeringsfonde (CVC Fondene). CVC Fondene ejer kontrolle-

rende ejerandele i et antal virksomheder inden for forskellige brancher, 

herunder kemikalieindustrien, forsyning, fremstilling, detailhandel og di-

stribution, primært i Europa, USA, Asien og Stillehavsområdet.  

 

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. 2.  

 

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 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 
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på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf, eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part 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.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 


