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Mercell Commerce AB 

 

Ägarbyte av registrerad annonsdatabas – prövning av om 

förutsättningarna för registrering har ändrats  

Konkurrensverkets beslut 

Konkurrensverket avslutar ärendet. 

Ärendet 

Efter ansökan av Visma Commerce AB beslutade Konkurrensverket den 

27 november 2020 att registrera Visma Annonsdatabas (dnr 599/2020).    

Den 17 december 2020 kom ni in med information om att bolagsnamnet Visma 

Commerce AB skulle ändras till Mercell Commerce AB. Detta berodde på att 

Mercell Commerce AB förvärvat Visma Commerce AB. Det framkom att ni till 

följd av förvärvet även genomfört förändringar i bolagets ledning.   

Konkurrensverket har genom ett omprövningsbeslut den 11 mars 2021 ändrat 

namnet på den annonsdatabas ni driver från Visma Annonsdatabas till Mercell 

Annonsdatabas (Konkurrensverkets dnr 96/2021) i registret över registrerade 

annonsdatabaser. 

Konkurrensverket har i detta ärende prövat om förutsättningarna för registrering 

av Mercell Annonsdatabas ändrats efter att det bolag som driver annonsdatabasen 

fått en ny ägare och personkretsen i bolagets ledning och styrelse har ändrats.   

Skäl för beslutet 

Tillämpliga bestämmelser 

Konkurrensverket är registermyndighet för annonsdatabaser. Enligt 9 § lagen 

(2019:668) om upphandlingsstatistik (LUS) utövar Konkurrensverket tillsyn över 

registrerade annonsdatabaser. 

Konkurrensverket ska enligt 10 § LUS återkalla registreringen av en 

annonsdatabas om den som driver databasen bland annat inte längre uppfyller 
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kraven enligt 6 § LUS eller inte fullgör de skyldigheter i fråga om annonsering och 

statistik som anges i LUS eller annan författning. 

Av 6 § LUS framgår att en annonsdatabas ska registreras om sökanden är lämplig 

att utöva verksamheten och det kan antas att verksamheten kommer att drivas i 

enlighet med LUS samt de föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning 

till lagen.  

Av 5 § Konkurrensverkets föreskrifter om ansökan om registrering av en 

annonsdatabas enligt lagen (2019:668) om upphandlingsstatistik (KKVFS 2020:1) 

framgår vilka uppgifter som krävs för att styrka en sökandes lämplighet.1 Där 

anges bland annat att sökanden ska lämna uppgifter om sökanden är dömd för 

brott som framgår av 13 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,  

13 kap. 1 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,  

11 kap. 1 § lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och 11 kap. 1 § 

lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet samt 

uppgifter om sökanden gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Om 

sökanden är en juridisk person, ska uppgifter lämnas för varje person som ingår i 

samma personkrets som avses i 13 kap. 1 § andra stycket lagen om offentlig 

upphandling (se 5 § andra stycket KKVFS 2020:1). Vidare ska ansökan, bland 

annat, innehålla uppgifter om hur sökanden har förvärvat kunskap om eller 

erfarenhet av regelverket för annonsering av offentliga upphandlingar.  

Vidare ska sökanden enligt 6 § 2 KKVFS 2020:1 lämna in ett utdrag ur bolags- eller 

föreningsregistret eller motsvarande utdrag om verksamheten från Bolagsverket, 

eller en motsvarande handling från behörig myndighet i sökandens hemland, som 

visar att den juridiska personen existerar samt vilka personer som ingår i kretsen 

enligt 5 § andra stycket KKVFS 2020:1 och vilka som får teckna den juridiska 

personens firma. 

I ansökningsförfarandet ska sökanden lämna in en sanningsförsäkran. 

Sanningsförsäkran utgör en viktig del i att styrka att sökanden uppfyller kraven 

för registrering. 

Konkurrensverkets utredning och bedömning 

Med anledning av Konkurrensverkets utredning har ni kommit in med ett e-

registreringsbevis från Bolagsverket daterat den 9 februari 2021 som bekräftar 

namnbytet avseende det bolag som driver den registrerade annonsdatabasen 

Mercell Annonsdatabas. Ni har också uppgett att bolagets verkställande direktör 

och sammansättningen i styrelsen har ändrats. Vidare har ni gett in en ny 

sanningsförsäkran avseende de uppgifter som lämnats i ansökan om registrering 

av annonsdatabasen undertecknad av den verkställande direktören daterad den 

9 februari 2021. Ni har uppgett att det i övrigt inte skett några förändringar 

                                                           
1 Se Konkurrensverkets författningssamling, KKVFS 2020:1. 



  

   
BESLUT 

2021-03-25 Dnr 101/2021    
 

 

avseende omständigheterna som ligger till grund för registrering av 

annonsdatabasen. 

Konkurrensverket bedömer att förutsättningar för registrering av Mercell 

Annonsdatabas alltjämt föreligger. 

Ärendet ska därför avslutas.  

____________________________ 

Detta beslut har fattats av generaldirektören Rikard Jermsten. Föredragande har 

varit Johan Johansson. 

 

Rikard Jermsten 

 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. 
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