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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Semler 
Agro A/S’ erhvervelse af enekontrol over Herborg Smede- og Maskin-
forretning A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 28. august 2019 en for-
enklet anmeldelse af en fusion mellem Semler Agro A/S (herefter ”Semler 
Agro”) og Herborg Smede- og Maskinforretning A/S (herefter ”Herborg 
Maskinforretning”), 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 ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 28. august 2019. 

Med transaktionen erhverver Semler Agro enekontrol over Herborg Ma-
skinforretning. Transaktionen indebærer, at Semler Agro erhverver 51 pct. 
af aktiekapitalen i Herborg Maskinforretning. 

Semler Agro er en del af Semler Gruppen A/S, hvis ultimative modersel-
skab er Semler Holding A/S. Semler Agro er autoriseret forhandler af land-
brugsmaskiner og reservedele af mærket John Deere, og udfører reparati-
ons- og servicearbejder af landbrugsmaskiner. Semler Agro har endvidere 
salg og service af have-, park- og golfmaskiner. Med virkning fra septem-
ber 2019 har Semler Agro fået tildelt eneretten til at forhandle nye land-
brugsmaskiner af mærket John Deere i Danmark af producenten. 

Herborg Maskinforretning har salg af nye og brugte landbrugsmaskiner, 
salg af reservedele og beslægtede produkter samt udførsel af reparations-
arbejder, hovedsageligt inden for landbrugssektoren. Herborg Maskinfor-
retning havde indtil august 2019 eneret til at sælge nye John Deere land-
brugsmaskiner i et af syv eneretsområder i Danmark. Herborg Maskinfor-
retning har ud over salg af John Deere landbrugsmaskiner også salg af 
landbrugsmaskiner af andre mærker samt salg af have og park materiel. 

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.  

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 markeds-
andel på under 15 pct. i Danmark. 
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Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-
ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-
sionen 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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