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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Hellman 

& Friedman LLC’s (AutoScout24 GmbH) erhvervelse af fælles 

kontrol over Auction Group A/S (Autoproff) sammen med ManCo 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 24. maj 2022 en forenklet 

anmeldelse af Hellman & Friedman LLC’s (AutoScout24 GmbH) 

erhvervelse af fælles kontrol over Auction Group A/S (Autoproff) sammen 

med ManCo, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. 

pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen ud over en 

fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af 

gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 24. maj 2022. 

 

Med transaktionen vil Auction Group og dennes onlineportal, Autoproff, 

blive underlagt fælles kontrol af Autoscout24 og ManCo, hvoraf 

sidstnævnte er et holdingselskab etableret til formålet.  

 

ManCo vil være ejet i fællesskab af Auction Groups tidligere ejere. ManCo 

vil være kontrolleret af Jesper Ratza Hansen, der direkte eller indirekte 

kontrollerer følgende andre selskaber: PayProff A/S, PB Cartrading ApS, 

Car-Lease Scandinavia ApS, MTPL Consult A/S, FARMProff ApS, 

ProffFeed ApS og JE-RA Ejendomme ApS. 

 

Auction Group driver onlineportalen, Autoproff, for business-to-business 

handel med brugte biler. Auction Group har kontorer i Danmark, Tyskland, 

Holland og Sverige. Auction Group er inden fusionen fælles ejet af 

PROffFeed ApS, Familien Jensen Holding 2019 ApS, Bagge Holding ApS 

samt en række minoritetsaktieejere.  

 

Auction Group har også portalen Leadproff, som forbinder medlemmer af 

Autoproff med privatkunder, som ønsker at bytte eller sælge deres brugte 

biler.  

 

AutoScout24 GmbH (herefter ’Autoscout24’) er et porteføljeselskab, der 

er indirekte enekontrolleret af investeringsfonde, der rådgives af Hellman 

& Friedman. AutoScout24 driver en onlineportal for salg og køb af biler 

og bilfinansiering og leverer derudover annonceplads på sin platform både 

til bilforhandlere og private sælgere samt tredjeparter. AutoScout24 har 

ingen aktiviteter i Danmark. 
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Hellman & Friedman er et investeringsselskab, som primært foretager 

investeringer inden for software og teknologi, finansielle tjenester, 

detailhandel og andre forretningstjenester. 

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 

overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1.  

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a) og b), i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede 

markedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer 

på det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende 

Danmark eller en del heraf, og de individuelle eller samlede markedsandele 

er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et 

produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et 

produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et 

geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen 

på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til 

indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen 

efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de 

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 


