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Kære Tom Ahlberg

Først og fremmest tak for din interesse for DBC A/S.

Du har ved mail af 10. August 2019 bl.a. anmodet om indsigt i DBC A/S kommercielle samarbejdsa aler med trediepart for DBCs
egne produkter Faktalink og Forfa erweb, samt anmodet om indsigt i a aler indgået på SKI-a alen med trediepart.

Jeg må på vegne af DBC A/S afslå indsigt i disse forretningsmæssige forhold. De e af konkurrencemæssige årsager herunder
hensynet l trediepart.

Mht. dit mere brede spørgsmål om oﬀentlige udbud::

DBC A/S er, som det nok er dig bekendt, en virksomhed, som selv laver IT-infrastruktur – og systemer og løser sine bibliograﬁske
opgaver ved hjælp af vores egne dyg ge og dedikerede medarbejdere.
DBC A/S er på de lovbundne områder (som ikke omfa er DBCs egne markedsre ede produkter som f.eks Faktalink og
Forfa erweb) underlagt kommunerne og staten som bes llere, og er her reguleret af Hoveda alen mellem parterne.
For nuværende er DDB (Danskernes Digitale Bibliotek) indsat af parterne som bes ller på dele af denne opgave.

Såfremt de lovbundne opgaver, som DBC A/S løser, helt eller delvist ønskes sat i oﬀentligt udbud, så er det bes llerne af disse
opgaver, som iværksæ er de e. Det skete senest i større skala, ifm. udbud af Folkebibliotekernes bibliotekssystemet i 2013. Et
oﬀentligt udbud som blev forestået af KOMBIT.

DBC A/S leverede, ind l de e udbud, bibliotekssystemet Integra l kommunerne, men tabte ved udbuddet sin
systemforretningen l Systema c A/S, som nu leverer bibliotekssystemet Cicero l folkebibliotekerne.

Da jeg jo kan konstatere at du interesseret dig indgående for DBC A/S og de produkter vi laver, vil jeg gerne beny e denne
lejlighed l at inviterer dig l at se virksomheden. Jeg giver meget gerne en kop kaﬀe og uddyber det, som må e interessere dig,
og det jeg på nogen måde kan fortælle dig, om virksomhedens nuværende status, konkurrencesitua on og produkter.

Med venlig hilsen

Jane Wiis
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