
Fra: Martin Molter West
Til: fsa@fsanet.dk
Emne: Spørgsmål fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Dato: 11. september 2017 13:36:10
Vedhæftede filer: Spørgsmål fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til antenneforeninger.docx

Kære Fredensborg Søparks Antenneforening
Att.: Poul Juul

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler i øjeblikket den planlagte fusion mellem
GlobalConnect A/S og Nianet A/S, inkl. datterselskaberne Fuzion A/S og Zen Systems A/S.

GlobalConnect og Nianet har over for styrelsen oplyst, at begge selskaber tilbyder
fiberbaserede bredbåndsforbindelser til erhvervsdrivende samt engrosdistribution og
etablering af fibernet. Derudover er begge virksomheder aktive inden for en række
relaterede ydelser i form af housing-tjenester fra egne datacentre, cloud-baserede
løsninger og IT-tjenesteydelser.

Da den planlagte fusion blandt andet drejer sig om markeder, hvor jeres antenneforening
foretager indkøb, har vi brug for jeres hjælp til vores vurdering af den planlagte fusions
forenelighed med konkurrenceloven.

Vi vil derfor bede jer om følgende:
-          Udfyld det vedlagte spørgeskema
-          Marker de svar, som efter jeres opfattelse er fortrolige
-          Send skemaet tilbage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til mmw@kfst.dk

senest mandag den 25. september 2017

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har blandt andet til opgave at sikre, at konkurrencen
på ovennævnte markeder ikke hæmmes betydeligt som følge af den planlagte fusion.
Fusionen må ikke gennemføres, før enten Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller
Konkurrencerådet har godkendt den. Ved at udfylde spørgeskemaet bidrager I til
styrelsens vurdering af fusionens konsekvenser.

Ifølge konkurrencelovens § 17 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ret til at indhente
oplysninger til brug for styrelsens arbejde. Jeres antenneforening har derfor pligt til at
besvare spørgsmålene.

Hvis I har bemærkninger eller spørgsmål til, hvordan I skal besvare spørgeskemaet, er I
velkomne til at kontakte undertegnede.

På forhånd tak for jeres deltagelse.

Med venlig hilsen

Martin Molter West
Specialkonsulent/Special Advisor
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/ 
Danish Competition and Consumer Authority
Direkte +45 4171 5206
E-mail mmw@kfst.dk

 

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 4171 5000

 
Vi arbejder for velfungerende markeder.
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Spørgsmål vedrørende GlobalConnect A/S’ køb af Nianet A/S



Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med at behandle den planlagte fusion mellem GlobalConnect A/S og Nianet A/S, inkl. datterselskaberne Fuzion A/S og Zen Systems A/S.



Spørgsmålene i dette spørgeskema drejer sig blandt andet om jeres antenneforenings køb af bredbåndsforbindelser samt jeres vurdering af den planlagte fusion.





Fortrolighed

Undervejs i spørgeskemaet er det muligt at krydse af, hvis jeres antenneforening synes, at svaret på et spørgsmål indeholder fortrolige oplysninger. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil bruge fortrolighedsmarkeringerne i vurderingen af, om oplysningerne i spørgeskemaet kan anses for at være fortrolige.



Virksomhederne, der indgår i fusionen, har mulighed for at se jeres svar, medmindre svarene er fortrolige. Fortrolige oplysninger kan fx være oplysninger om drift, produkter og forretningshemmeligheder, som er af væsentlig betydning for jeres antenneforening.



Eksempel: Kryds her, hvis jeres antenneforening synes, at svaret er fortroligt





___________________________________________________________________________________ Svaret er fortroligt ☐ 






1. Kontaktoplysninger:



1) Oplys en kontaktperson, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kontakte i tilfælde af, at der er behov for uddybende oplysninger.



		Antenneforeningens navn

		Adresse

		Telefon

		



		

		

		

		



		Kontaktperson

		Stilling

		Direkte tlf.

		E-mail



		

		

		

		







___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐





2. Distribution af bredbåndsforbindelser i Danmark:

Fusionsparterne har over for styrelsen oplyst, at virksomhederne udbyder bredbåndsforbindelser til blandt andet antenneforeninger i Danmark. 



2) Køber jeres antenneforening selv bredbåndsforbindelser i Danmark med henblik på videresalg til foreningens medlemmer?



☐ Ja

☐ Nej



Hvis ”ja”, angiv venligst navnet på de(n) virksomhed(er), hvor jeres antenneforening har købt bredbåndsforbindelser i 2016, værdien af det samlede køb i mio. kr. ekskl. moms, samt typen af infrastruktur som bruges til at levere bredbåndsforbindelserne (fx kobbernet, coax/kabelnet, fibernet).



Hvis ”nej”, gå til spørgsmål 7).



		Virksomhed

		Køb i mio. kr. ekskl. moms

		Type af infrastruktur (kobbernet, coax/kabelnet, fibernet)



		Virksomhed A

		

		



		Virksomhed B

		

		



		Virksomhed C

		

		



		…

		

		



		…

		

		



		…

		

		







___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐


3) Har I tidligere købt bredbåndsforbindelser med henblik på videresalg til foreningens medlemmer fra andre udbydere?



☐ Ja

☐ Nej



Hvis ”ja”, hvem har I købt fra?



Hvis ”nej”, hvorfor ikke? Uddyb venligst.



___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐



4) Er det efter jeres vurdering af betydning, hvilken type infrastruktur der benyttes til levering af bredbåndsforbindelser?



☐ Ja

☐ Nej

☐ Ved ikke



Hvis ”ja”, hvorfor? Hvilken betydning har infrastrukturen? Uddyb venligst. 



Hvis ”nej”, hvorfor ikke? Uddyb venligst.



___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐





5) Er der forskel(le) mellem de bredbåndsforbindelser, I kan få leveret fra jeres nuværende udbyder(e) og andre potentielle udbydere?



☐ Ja

☐ Nej

☐ Ved ikke



Hvis ”ja”, hvilke(n) forskel(le)? Uddyb venligst (fx kvalitet, pris, pålidelighed, service etc.)



Hvis ”nej”, hvorfor ikke? Uddyb venligst.



____________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐






6) Vil en anden udbyder eller en kombination af flere andre udbydere kunne dække jeres antenneforenings behov for bredbåndsforbindelser med henblik på videresalg til foreningens medlemmer, hvis I ikke længere kunne bruges jeres nuværende udbyder(e)?



☐ Ja

☐ Nej

☐ Ved ikke



Hvis ”ja”, hvem? På hvilke vilkår, hvilken kvalitet etc.? Uddyb venligst.



Hvis ”nej”, hvorfor ikke? Uddyb venligst.



___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐



7) Vil GlobalConnect efter jeres opfattelse efter fusionen med Nianet opnå særlige konkurrencemæssige fordele inden for salg af bredbåndsforbindelser til antenneforeninger i Danmark efter fusionen?



☐ Ja

☐ Nej

☐ Ved ikke



Hvorfor/hvorfor ikke? Uddyb venligst (fx om geografisk område, kundegruppe etc.).



___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐



8) Hvordan forventer jeres antenneforening, at fusionen vil påvirke konkurrencen inden for salg af bredbåndsforbindelser til antenneforeninger i Danmark?



		

		Sæt kun ét kryds

		Uddyb venligst



		Konkurrencen vil blive stærkere

		

		



		Konkurrencen vil blive svagere

		

		



		Konkurrencen vil være uændret

		

		







___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐










9) Hvordan forventer jeres antenneforening, at fusionen vil påvirke priserne på salg af bredbåndsforbindelser til antenneforeninger i Danmark?



		

		Sæt kun ét kryds

		Uddyb venligst



		Priserne vil stige

		

		



		Priserne vil falde

		

		



		Priserne vil være uændrede

		

		







___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐



10) Hvordan forventer I, at fusionen vil påvirke jeres antenneforening i forhold til salg af bredbåndsforbindelser til antenneforeninger i Danmark?



		

		Sæt kun ét kryds

		Uddyb venligst



		Foreningen vil blive bedre stillet end før fusionen

		

		



		Foreningen vil blive dårligere stillet end før fusionen

		

		



		Foreningen vil ikke blive påvirket af fusionen

		

		







___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐



11) Er der øvrige oplysninger vedrørende salg af bredbåndsforbindelser til antenneforeninger i Danmark, som jeres antenneforening finder relevant for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af den planlagte fusion?



___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐





3. Øvrige oplysninger:



12) Er der øvrige oplysninger vedrørende fusionen eller fusionsparterne, som jeres antenneforening finder relevant for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering af den planlagte fusion?



___________________________________________________________________________Svaret er fortroligt ☐







Tak for jeres besvarelse!
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