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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af VIA 
Biler A/S’ overtagelse af Per B. Christensen & Co. A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. april 2019 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem VIA Biler A/S og Per B. Christen-
sen & Co. A/S, 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 26. april 2019.

Transaktionen indebærer, at VIA Biler A/S overtager alle aktierne i Per 
B. Christensen & Co. A/S og overtager dermed enekontrol med virksom-
heden.  

VIA Biler A/S er autoriseret bilforhandler, bilværksted og skadecenter. 
Koncernen beskæftiger sig med detailsalg af nye person- og varebiler af 
mærkerne Ford, Toyota, Renault og Dacia, salg af brugte biler af alle 
mærker, samt reparation og service af mærkerne Ford, Toyota, Lexus, 
Fiat, Alfa Romeo, Renault, Dacia og Volvo. VIA Biler A/S opererer pri-
mært ud fra følgende byer: Silkeborg, Aarhus, Skanderborg, Valby, 
Brøndby og Kastrup. 

Per B. Christensen & Co. A/S er ligeledes autoriseret bilforhandler, bil-
værksted og skadecenter, og beskæftiger sig med detailsalg og reparation 
og service af nye person- og varebiler af mærkerne Ford, Mazda, Suzuki 
og Hyundai samt salg af brugte biler af alle mærker. Per B. Christensen & 
Co. A/S driver forretning i Silkeborg.  

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. 3, 
litra b, i bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af 
fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion hvor fusionsparterne er 
aktive på det samme marked, men hvor fusionsparterne tilsammen har en 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet 
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  
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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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