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Easypark AB 

c/o advokaterna AA och BB 

 

 

Åläggande att anmäla företagskoncentration 

Beslut 

Easypark AB (Easypark), 556626–7893, åläggs enligt 4 kap. 7 § 1 konkurrenslagen 

(2008:579), KL, att senast den 12 november 2019 anmäla sitt förvärv av samtliga 

aktier i Inteleon Holding AB (Inteleon Holding), 559089–8465 till 

Konkurrensverket.  

Anmälan ska ske enligt Konkurrensverkets föreskrifter om anmälan om företags-

koncentration (KKVFS 2010:3). 

Bakgrund 

Easypark ingår i EasyPark Group vilken är en koncern som erbjuder digitala 

tjänster för hantering av parkering. Enligt koncernens hemsida är Easypark Group 

verksamt i 800 städer fördelade på 13 marknader, däribland Sverige.  

Även Inteleon Holding erbjuder digitala tjänster för hantering av parkering via 

det helägda dotterbolaget Inteleon AB (Inteleon). Inteleon bedriver verksamhet 

under varumärket SMS Park och erbjuder sina tjänster i större delen av Sverige. 

Den 26 juli 2019 ingick Easypark och Inteleon Holdings ägare, Tres Commas AB, 

avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Inteleon Holding till Easypark. Easypark 

tillträdde aktierna den 26 augusti 2019. Konkurrensverket uppmärksammade 

förvärvet genom uppgifter i media. Av det pressmeddelande som EasyPark 

Group publicerade i samband med att förvärvet tillkännagavs framgår att 

EasyPark Group genom förvärvet ytterligare förstärker sin position som en av de 

ledande aktörerna i Europa avseende så kallade smarta parkeringstjänster, det vill 

säga parkeringstjänster som hanteras via digitala plattformar. 

Med anledning av uppgifterna i media beslutade Konkurrensverket den 2 

september 2019 att utreda huruvida det föreligger särskilda skäl att ålägga 
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Easypark att anmäla sitt förvärv av samtliga aktier i Inteleon Holding enligt 4 kap. 

7 § 1 KL. Inom ramen för utredningen har Konkurrensverket bland annat 

kontaktat Easypark och företaget har även givits tillfälle att redogöra för sin syn 

på förvärvet vid ett möte med verket. Konkurrensverket har även begärt in vissa 

uppgifter från Easypark för att bland annat kunna bedöma de samgående 

företagens omsättning och för att bättre förstå marknaden och företagets avsikt 

med förvärvet. Konkurrensverket har vidare haft preliminära kontakter med ett 

antal marknadsaktörer för att få en initial uppfattning om förvärvets inverkan på 

konkurrensen på den aktuella marknaden.  

Tillämpliga regler 

Easyparks förvärv av samtliga aktier i Inteleon Holding utgör en 

företagskoncentration enligt 1 kap. 9 § KL. Enligt 4 kap. 6 § KL ska en 

företagskoncentration anmälas till Konkurrensverket, om de berörda företagen 

tillsammans har haft en omsättning i Sverige föregående räkenskapsår som 

överstiger en miljard kronor (4 kap. 6 § 1 KL) och minst två av de berörda 

företagen har haft en omsättning i Sverige samma år som överstiger 200 miljoner 

kronor för vart och ett av företagen (4 kap. 6 § 2 KL). I en sådan situation har 

parterna en skyldighet att anmäla företagskoncentrationen. Om de samgående 

företagens omsättning däremot understiger vad som anges i 4 kap. 6 § 2 men 

överstiger omsättningskravet i 4 kap. 6 § 1 är det frivilligt för parterna att anmäla 

företagskoncentrationen (4 kap. 7 § 2 KL). I en sådan situation har 

Konkurrensverket dessutom möjlighet att ålägga parterna att anmäla 

företagskoncentrationen enligt 4 kap. 7 § 1 KL om det är påkallat av särskilda skäl. 

Ett åläggande om att anmäla företagskoncentrationen enligt 4 kap. 7 § 1 KL kan 

inte överklagas (7 kap. 1 § KL). Konkurrensverket kan förena ett åläggande att 

anmäla en företagskoncentration med vite enligt 6 kap. 1 § KL. 

Konkurrensverkets skäl 

De samgående företagens omsättningar 

Easypark är ett helägt dotterbolag till EasyPark ASA. EasyPark ASA ägs och 

kontrolleras i sin tur gemensamt av bolagen Verdane Capital Advisors Holding 

AS och Vitruvian Partners LLP.1 EasyPark ASA:s, Verdane Capital Advisors 

Holding AS och Vitruvian Partners LLP:s (Köparbolagen) gemensamma 

omsättning i Sverige översteg en miljard kronor räkenskapsåret 2018.2 Inteleon 

Holdings omsättning i Sverige uppgick samma år till cirka 443 miljoner kronor.3  

Av Kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet framgår att 

under vissa omständigheter ska inte hela företagens omsättning ingå i den 

                                                      
1 M.8749 – Verdane/Vitruvian/EasyPark.  
2 Dnr 530/2019, aktbilaga 8. 
3 Inteleon AB:s årsredovisning för 2018, sidan 25. 
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omsättning som ligger till grund för anmälningsskyldigheten enligt 4 kap. 6 § KL.4 

Av uppgifter från Easypark framgår att Inteleons omsättning, vid en beräkning i 

enlighet med Kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet, inte 

överstiger 200 miljoner kronor i Sverige föregående räkenskapsår. Enligt Easypark 

ska nämligen endast det arvode som Inteleon erhåller från en parkerande kund 

ligga till grund för beräkningen av omsättningen. Den delen av 

parkeringsavgiften som tillfaller fastighetsägaren eller parkeringsoperatören ska, 

enligt Easypark, inte ingå i beräkningen av Inteleons omsättning i relation till 

omsättningskravet. Konkurrensverket har inte haft anledning att ifrågasätta dessa 

uppgifter. Efter sådan justering hade Inteleon Holding (inklusive Inteleon), för 

bedömningen av omsättningskraven i 4 kap. 6 § KL, en omsättning i Sverige som 

understeg 200 miljoner kronor föregående räkenskapsår.5 Easyparks förvärv av 

aktierna i Inteleon Holding är därmed inte anmälningspliktigt enligt  

4 kap. 6 § KL. 

Eftersom Köparbolagens och Inteleon Holdings (inklusive Inteleons) 

sammanlagda omsättning i Sverige översteg en miljard kronor föregående 

räkenskapsår har det varit möjligt för de samgående företagen att frivilligt anmäla 

företagskoncentrationen enligt 4 kap. 7 § 2 KL. Någon frivillig anmälan har inte 

inkommit till Konkurrensverket. De samgående företagens sammanlagda 

omsättning i Sverige föregående räkenskapsår innebär dock att Konkurrensverket 

kan ålägga Easypark att anmäla företagskoncentrationen enligt 4 kap. 7 § 1 KL om 

det är påkallat av särskilda skäl. 

Särskilda skäl 

Målet med prövningar av företagskoncentrationer är att företagskoncentrationer 

som är skadliga för konkurrensen, och därmed för samhällsekonomin och för 

konsumenterna, inte ska genomföras. Enligt 4 kap. 1 § KL ska en 

företagskoncentration förbjudas om den är ägnad att påtagligt hämma 

förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess 

helhet eller en avsevärd del av det. 

Easypark beskriver sig självt som en marknadsledande aktör avseende smarta 

parkeringstjänster i Europa. Konkurrensverkets initiala utredning indikerar även 

att Easypark har en stark position i Sverige på en preliminär marknad för 

tillhandahållande av digitala tjänster för hantering av parkering. Inteleon 

Holdings dotterbolag, Inteleon, förefaller dessutom vara Easyparks största 

konkurrent på en sådan marknad. Konkurrenter och kunder till Easypark har 

under verkets initiala utredning vidare uttryckt farhågor med anledning av 

företagskoncentrationen. Easypark och Inteleon anges vara, tillsammans med en 

konkurrent, de aktörer som i störst utsträckning inkommer med anbud i offentliga 

                                                      
4 Kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet enligt rådets förordning (EG) nr 

139/2004 om kontroll av företagskoncentrationer, punkten 159.  
5 Dnr 530/2019, aktbilaga 8. 
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upphandlingar av digitala tjänster för hantering av parkering. Flera 

marknadsaktörer anger dessutom att Easypark, genom sin position på marknaden 

och sitt bakomliggande infrastruktursystem, förfogar över en betydande mängd 

kunddata och att förvärvet ytterligare skulle öka företagets tillgång till sådana 

kunddata. 

Mot bakgrund av Easyparks och Inteleon Holdings dotterbolag, Inteleons, 

respektive positioner på en preliminär marknad för tillhandahållande av digitala 

tjänster för hantering av parkering anser Konkurrensverket att det finns särskilda 

skäl att utreda om den aktuella företagskoncentrationen är ägnad att påtagligt 

hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i 

dess helhet eller en avsevärd del av det. Verket ålägger därför Easypark enligt  

4 kap. 7 § 1 KL att anmäla sitt förvärv av samtliga aktier i Inteleon Holding. Detta 

beslut kan inte överklagas (7 kap. 1 § KL). 

  

Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit Carl 

Widstrand. 

Rikard Jermsten 

 Carl Widstrand 

 

Tagit del 

Bekräfta skriftligen att ni har mottagit detta åläggande genom att skicka en e-post 

till carl.widstrand@kkv.se. 
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