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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fonden 

Axcel VI’s erhvervelse af enekontrol med Picca Automation A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 20. januar 2022 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem fonden Axcel VI og Picca Automa-

tion 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, ud over en fuld-

stændig anmeldelse, har modtaget dokumentation for betaling af gebyret 

for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 20. januar 2022. 

 

Transaktionen indebærer, at fonden Axcel VI, igennem AX VI INV6 Hol-

ding ApS, erhverver enekontrol over Picca Automation A/S. 

 

Picca Automation A/S er aktiv med salg af automations- og kontrolsyste-

mer, blandt andet med rådgivning, design, installation, programmering og 

integrering af automations- og kontrolsystemer. Picca Automation A/S er 

især specialiseret inden for softwaresystemerne PLC (Programmable Logic 

Controller), HMI (Human Machine Interface), og SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition), samt leverer MES (Manufacturing Execu-

tive System). Picca Automation A/S sælger blandt andet til kunder inden 

for føde- og drikkevareindustrierne, herunder slagterier.  

 

AX VI INV6 Holding ApS er indirekte kontrolleret af fonden Axcel VI, 

der forvaltes af Axcel Management A/S (Axcel). Axcel foretager primært 

investeringer i mellemstore nordiske virksomheder inden for en række for-

skellige brancher. Axcel har på nuværende tidspunkt 18 porteføljeselska-

ber, herunder Frontmatec Group ApS med tilhørende datterselskaber. Dat-

terselskabet, Frontmatec Skive A/S, er aktiv med salg af automations- og 

kontrolsystemer blandt andet med levering af softwaredelen til automati-

ons- og kontrolsystemer. Frontmatec Skive A/S er specialiseret inden for 

softwaresystemerne PLC, HMI, SCADA og MES. Datterselskaberne 

Frontmatec Kolding A/S, Frontmatec Smørum A/S, Frontmatec Tandslet 

A/S og Frontmatec Hygiene GmbH er aktive med salg af automatiske pro-

duktionsmaskiner til slagteriindustrien samt dertilhørende anlæg. 

 

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.  
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Ifølge det oplyste, er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, 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 hvor de individuelle eller samlede markedsandele er mindre end 

25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produktmarked i tidli-

gere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmarked, hvor en 

eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk marked om-

fattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen, på baggrund af de fore-

liggende oplysninger, ikke giver anledning til indsigelser, har Konkur-

rence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbe-

handling, 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. 
 


