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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Semler 

Retail A/S' erhvervelse af enekontrol med Semler Retail Holbæk 
A/S

 
 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 5. februar 2021 en for-
enklet anmeldelse af Semler Retail A/S' erhvervelse af enekontrol med 
Semler Retail Holbæk 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 sty-
relsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for 
betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 5. 
februar.
 
Inden fusionen er Semler Retail Holbæk kontrolleret af Semler Retail og 
FP & PL Invest ApS i fællesskab, men overgår ved fusionens gennemfø-
relse til Semler Retail enekontrol.
 
Semler Retail er en del af Semler Gruppen, som er dansk importør af 
bilmærkerne Volkswagen, Audi, ŠKODA, SEAT og Porsche, samt mo-
torcykelmærket Ducati. Desuden er Semler Gruppen forhandler af Lam-
borghini og Bentley.
 
Semler Retails hovedaktivitet er detailsalg af nye biler af mærkerne VW 
Personbiler, VW Erhvervsbiler, Audi, ŠKODA, SEAT, detailsalg af repa-
rations- og serviceydelser samt reservedele og tilbehør, hvilket sker fra 14 
forhandlerlokationer i Danmark.
 
Semler Retail Holbæk er autoriseret forhandler af VW Personbiler, VW 
Erhvervsbiler, ŠKODA og SEAT. Desuden er Semler Retail Holbæk au-
toriseret servicepartner af disse bilmærker samt af mærket Audi. Semler 
Retail Holbæk sælger desuden service- og reparationsydelser, reservedele 
og tilbehør i detailledet. Virksomheden er beliggende i Holbæk.
 
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. 2.
 
Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, i 
bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 
betyder, at der er tale om en fusion, hvor en virksomhed overtager ene-
kontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen
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med en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af de 
foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sags-
behandling, 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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