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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sentia 
Denmark Holding ApS’ overtagelse af Netgroup A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 4. januar 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Sentia Denmark Holding ApS (herefter 
Sentia) og Netgroup A/S (herefter Netgroup), 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 doku-
mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 
løbe den 4. januar 2019. 

Ved transaktionen erhverver Sentia 100 pct. af aktierne i Netgroup. Sentia 
erhverver dermed enekontrol over Netgroup. 

Sentia er ultimativt kontrolleret af Waterland Private Equity Investments 
B.V. (”Waterland”) og Infinius NV (”Infinius”). Sentia er en dansk IT virk-
somhed, hvis hovedaktiviteter overordnet består i IT outsourcing, herunder 
i form af dedikeret hosting, offentlige cloud løsninger, housing-tjenester 
samt såkaldt managed networks. Sentia har også i begrænset omfang salg 
af hardware. 

Netgroup er en dansk IT virksomhed, hvis hovedaktiviteter består i IT out-
sourcing, herunder i form af dedikeret hosting og offentlige cloud løsnin-
ger. Derudover udbyder Netgroup også housing-tjenester, managed net-
works samt salg af hardware. 

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 
b og c, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fu-
sioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark, og en eller flere fusionsparter 
er aktive på et produktmarked i et forudgående eller efterfølgende led i 
forhold til et produktmarked, hvorpå en anden fusionspart opererer, men 
hvor fusionsparterne hverken enkeltvis eller tilsammen har markedsandele 
i tidligere eller senere omsætningsled på 25 pct. eller mere i Danmark. Idet 
fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 



til 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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