
Spørgsmål til bestyrelsesformand Pierre Danon vedr. bestyrelsens redegørelse om 

opkøbstilbud – til artikel i Økonomisk Ugebrev: 

 

Kære Pierre Danon, 

Økonomisk Ugebrev bringer i den kommende udgave en større gennemgang af 

opkøbstilbuddet på TDC, konsekvenser for TDC og samfundet – i forhold til de 

strategiske hensigter investorgruppen har udtrykt i tilbudsdokumentet.  

 

Særligt har vi spørgsmål til to forhold: 

a) Hensigtsmæssigheden i strukturel separation: 

I tilbudsdokumentet skriver tilbudsgiver:  

Tilbudsgivers støtter TDC ledelsens løbende tiltag for at øge tredjemands 

udnyttelse af dets fastnet infrastruktur (til eksempel for coax og fiber som 

meddelt af TDC i løbet af 2017). Tilbudsgiver har til hensigt at accelerere 

denne udvikling og følge andre internationale erfaringer (til eksempel i 

Storbritannien, Singapore, Tjekkiet, Australien og New Zealand) ved at 

separere TDCs netværksaktiver ud i en ny separat ledet enhed, og drive denne 

enhed uafhængigt. 

i bestyrelsens redegørelse hedder det herom blandt andet: 

Bestyrelsen vurderer, at implementeringen af en yderligere juridisk opdeling af de 

danske enheder i TDC, som det er sket i nogle af de lande, Tilbudsgiver henviser til, 

vil være forbundet med ikke uvæsentlige kommercielle og operationelle risici, da 

denne model ikke er blevet afprøvet eller anvendt i stor udstrækning. 

I forlængelse af dette har økonomisk Ugebrev med bistand fra eksperter undersøgt 

forholdene i blandt andet UK, Australien og New Zealand, blandt andet ved at 

gennemgå en stribe tidligere og aktuelle analyser og rapporter. Konklusionen synes 

entydigt at være, at funktionel separation med et selvstændig infrastrukturselskab 

har været højere slutbrugerpriser, behov for statssubsidering, mindre konkurrence, 

mindre teknologisk innovation på grund af manglende infrastruktur konkurrence.   



Spørgsmål:  

1) Din kommentar til de udenlandske erfaringer ønskes. 

2) Er det i relation til denne udvikling bestyrelsens formulering om ” ikke 

uvæsentlige kommercielle og operationelle risici” skal forstås. 

3) Er det din opfattelse, at denne strategiske vej kan medføre, at myndighederne 

bliver tvunget til at acceptere markant højere slutbrugerpriser i reguleringen, 

for at sikre økonomisk sammenhæng i TDCs infrastrukturforretning og 

mulighed for at foretage de nødvendige investeringer i en udbygning. 

4) Er det din opfattelse, at både TDC og samfundet ville være bedre tjent med, 

både økonomiske og udbydningsmæssigt, at fastholde den aktuelle struktur – 

og altså ikke gå efter strukturel separation.   

 

b) Hensigtsmæssigheden i at udbygge med 1G kapacitet i hele landet? 

 

I tilbudsgivers dokument hedder det, at: 

“Tilbudsgiver støtter regeringens mål om, at alle husstande i 2020 bør have adgang 

til bredbånd med en mindste downloadhastighed på 100Mb/s og anerkender det 

bidrag, som TDC yder for at opfylde dette mål. Det er dog Tilbudsgivers vision, at den 

danske telekommunikationsbranche har som målsætning at overgå regeringens mål, 

således at alle husstande i midten af 2020’erne får adgang til bredbåndshastighed 

på 1Gb/s.” 

 

Økonomisk Ugebrev research viser, at 88 procent af de danske husstande har 

adgang til 100 Mbit/s forbindelse, men kun 18 procent af husstandene køber denne 

højhastighedsforbindelse. 

 Ifølge eksperter viser det, at problemstillingen omkring bredsbåndsdækning mere 

handler om at dække de pletter på landkortet, som ikke er dækket i dag, end at øget 

kapaciteten til eksempelvis 1Gbit/s. 

 



Spørgsmål: 

1) Er du enig i denne vurdering? 

2) Ser du risiko for, at TDC med den nye strategi vil udbygge infrastrukturen langt 

mere end hvad der er behov for?    

3) Ser du risiko for, at denne infrastruktur udbygning ikke vil være lønsom for 

TDC, så TDC bliver nødt til at bede myndighederne om at øge de aktuelle 

maksimalpriser for en bredforbindelse ganske markant – for at skabe en 

lønsom forretning. 

Vi håber meget at du har mulighed for at besvare spørgsmålene, da vi fra aktører i 

telesektoren og eksperter anses for at være afgørende vigtige spørgsmål, både for 

TDCs fremtid og for Danmarks samfundsmæssigt som førende i 

bredbåndsudviklingen.   

med venlig hilsen 

 

Morten W. Langer 

Chefredaktør, 

Økonomisk Ugebrev. 

 


