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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af
Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over aktiver, aktiviteter
og rettigheder vedrørende Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby
og Brøndby
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. januar 2021 en forenklet anmeldelse af Ejner Hessel A/S’ erhvervelse af enekontrol over
aktiver, aktiviteter og rettigheder vedrørende de af Via Biler A/S’ afdelinger i Kastrup, Valby og Brøndby, der beskæftiger sig med salg af bilmærkerne Renault, Dacia og Ford., 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 betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe
den 5. januar 2021.
Fusionen gennemføres ved, at Ejner Hessel erhverver en del af Via Bilers
samlede drevne automobilvirksomhed gennem indgåelsen af en aktivoverdragelsesaftale, hvorefter Ejner Hessel overtager de aktiver, aktiviteter, medarbejdere og rettigheder, der hidrører fra de ovenfor nævnte afdelinger.
Ejner Hessel A/S beskæftiger sig primært med detailsalg af nye personbiler og erhvervskøretøjer i form af varebiler og lette kommercielle køretøjer samt lastbiler og trucks i Danmark. Ejner Hessel A/S er autoriseret
forhandler af nye biler af mærkerne: Mercedes-Benz, Renault og Dacia.
Ejner Hessel A/S har derudover aktiviteter inden for detailsalg og grossistsalg af brugte personbiler og lette kommercielle køretøjer af alle mærker. Ejner Hessel A/S sælger brugte personbiler og brugte varevogne
gennem sine forskellige udsalgssteder. Brugte Mercedes-Benz personbiler sælges dog primært gennem datterselskabet Starmark I/S. Ejner Hessel A/S har endvidere aktiviteter inden for reparation og service af motorkøretøjer. Ejner Hessel A/S udfører primært reparation og service af de
mærker, som de er autoriseret forhandler af.
Via Biler A/S’ tre afdelinger, der er omfattet af transaktionen, er beliggende i Kastrup, Valby og Brøndby og har aktiviteter inden for salg af
nye personbiler og erhvervskøretøjer i form af varebiler og lette kommercielle køretøjer i Danmark. De tre afdelinger forhandler nye biler af mærkerne: Renault, Dacia og Ford. Derudover er de tre afdelinger aktive inden for reparation og service af motorkøretøjer samt inden for detailsalg
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og grossistsalg af brugte personbiler og lette kommercielle køretøjer inden for alle mærker.
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 nr. 4 litra 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.
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