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1. Den 26. juni 2020 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1)
anmeldelse af en planlagt fusion.
Anmeldelsen vedrører følgende virksomheder:
— Mastercard Incorporated (USA) (»Mastercard«)
— Nets A/S (Danmark) (»Nets«).
Mastercard erhverver kontrol, jf. fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over dele af Nets' Corporate Serviceforretning (»målvirksomheden«).
Den planlagte fusion gennemføres gennem opkøb af aktier.
Fusionen er i henhold til artikel 22, stk. 3, i fusionsforordningen blevet henvist til Kommissionen af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen. Østrig, Finland, Norge, Sverige og Det Forenede Kongerige har efterfølgende tilsluttet sig henvisningen.
2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

— Mastercard: en teknologivirksomhed, der er aktiv inden for den globale betalingssektor. Virksomheden ejer og driver
brandede betalingskortordninger med fire parter og udbyder opkoblede tjenester i forbindelse med korttransaktioner.
Gennem Vocalink Holdings Limited, som er en virksomhed med fokus på centrale infrastrukturtjenester til betalings
ordninger, er Mastercard også aktiv inden for alternative betalingsløsninger. Mastercard udbyder også centrale konto til
konto-infrastrukturtjenester med ordninger i og uden for Europa
— målvirksomheden: en forretningsenhed i Nets, der er en global betalingsvirksomhed, som leverer betalingstjenester og
-teknologiløsninger, hovedsagelig i Norden samt inden for det fælles eurobetalingsområde. Dens aktiviteter har fokus
på i) centrale konto til konto-infrastrukturtjenester til realtids- og batchclearing og ii) en række konto til kontoregningsbetalingstjenester og accessoriske tjenesteydelser i Danmark og Norge.
3. Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis er omfattet af
fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.
4. Kommissionen opfordrer alle interesserede tredjeparter til at fremsætte eventuelle bemærkninger til den planlagte
fusion.
Alle bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Angiv
altid referencen:
M.9744 — Mastercard/Nets
(1) EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»fusionsforordningen«).
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Bemærkningerne kan sendes til Kommissionen pr. e-mail, fax eller brev. Benyt venligst følgende kontaktoplysninger:
Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Postadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Registreringskontoret for fusioner
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIEN
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