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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Axcel 
VI’s erhvervelse af enekontrol over Moment A/S og TeamVikaren  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. januar 2021 en forenk-
let anmeldelse af AX VI INV1 Holding ApS’ (”Axcel VI”) erhvervelse af 
enekontrol over Moment A/S (”Moment”) og Teamvikaren.dk, Holding 
ApS (”TeamVikaren”), 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 
udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for beta-
ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. januar 
2021. 

Ved transaktionen erhverver Axcel VI enekontrol over Moment. Det er 
samtidig en gensidig betingelse, at Moment erhverver enekontrol over 
TeamVikaren. 

Axcel VI er en af flere Axcel-fonde, der er private equity-fonde med fokus 
på investering i mellemstore virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive 
Axcel-fonde, som har kontrollerende ejerandele i fjorten porteføljevirk-
somheder, som har aktiviteter i en række forskellige brancher. Investe-
ringsrådgiveren for Axcel-fondene er Axcel Management A/S, der er be-
liggende i Danmark og Sverige, og forvalter aktiver til en værdi af over 
DKK 5,5 mia. 

Moment er et dansk vikarbureau, der også har begrænsede aktiviteter inden 
for rekruttering. Opgaverne ligger inden for logistik og produktion, kontor 
og administration, bygge og anlæg samt øvrige områder, herunder finans. 
Moment har i november 2020 erhvervet Protemp, som er et dansk vikar-
bureau med opgaver primært inden for industrien. Moment er aktiv i alle 
fem regioner, men har størstedelen af sine aktiviteter i Østdanmark. Mo-
ment vil som led i transaktionen erhverve TeamVikaren.  

TeamVikaren er et dansk vikar- og rekrutteringsbureau. Opgaverne ligger 
inden for logistik og produktion, kontor og administration samt bygge og 
anlæg. TeamVikaren er aktiv i alle fem regioner, men har størstedelen af 
sine aktiviteter i Vestdanmark. 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-
stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 

http://Teamvikaren.dk
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Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 
a, 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. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver 
anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen god-
kendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 
12 c, stk. 7.  

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 2. 
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