
 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af MPRC 

Europe Limited og Pollen Street Capitals erhvervelse af fælles 

kontrol med Aryza Holdings Limited 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. december 2021 en 

forenklet anmeldelse af MPRC Europe Limited og Pollen Street Capitals 

erhvervelse af fælles kontrol med Aryza Holdings Limited, 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 ud over en fuldstændig 

anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for 

anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 1. december 2021. 

 

MPRC Europe Limited er et datterselskab i Macquarie-koncernen, der 

udøver aktiviteter inden for asset management, finansiering, 

bankvirksomhed, rådgivning, risiko og kapitalløsninger inden for 

fordringer, aktier og handelsvarer. Macquarie-koncernen repræsenterer 

klienter, der er institutionelle virksomheder, privatvirksomheder, klienter 

inden for staten og detailklienter og modparter over hele verden. I Danmark 

har Macquarie en kontrollerende ejerandel i TDC-koncernen.  

 

Pollen Street Capital er et uafhængigt investeringsselskab med 

hovedkvarter i London. Pollen Street Capital ejer en række virksomheder 

med aktiviteter inden for finansielle tjenesteydelser og erhvervsservice. 

Pollen Street Capital havde ikke omsætning i Danmark i seneste 

regnskabsår. 

 

Aryza udbyder software-løsninger til bankverdenen herunder 

lånehåndtering og insolvensrelaterede software-løsninger inden for 

automatiserede arbejdsgange. Aryza havde ikke omsætning i Danmark i 

seneste regnskabsår. 

 

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. 2. 

 

Dato:  10. december 2021 

 

Sag: MTF-21/12165-8 

 

Sagsbehandler: /kws 

 

 

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5000 

CVR-nr. 10 29 48 19 

EAN-nr. 5798000018006 

kfst@kfst.dk 

www.kfst.dk 
 
 
 

KONKURRENCERÅDET 

 



  2 
 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a) og b) i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede 

markedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer 

på det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende 

Danmark eller en del heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele 

er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et 

produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et 

produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et 

geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. 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 

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kim Winther Starup 

Fuldmægtig 

E-mail: kws@kfst.dk 

Dir. tlf.nr.: +45 41 71 52 34 
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