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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Auto-
centralen-koncernens erhvervelse af Vejle Biler A/S og Ejendomssel-
skabet Andkærvej 10 ApS 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 22. september 2020 en 
forenklet anmeldelse af Auto-Centralen 2020 A/S og Auto-Centralen 
Ejendomme A/S’ erhvervelse af hhv. Vejle Biler A/S og Ejendomssel-
skabet Andkærvej 10 ApS, 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 22. 
september 2020. 

Auto-Centralen 2020 A/S og Auto-Centralen Ejendomme A/S er en del af 
Autocentralen-koncernen, hvor KJ2 Holding, Kolding er kontrollerende 
moderselskab. Fusionen indebærer, at Auto-Centralen 2020 A/S erhver-
ver aktiver og aktiviteter i Vejle Biler A/S, med undtagelse af kontantbe-
holdning, debitorer og brugte biler, mens Auto-Centralen Ejendomme 
A/S, erhverver samtlige kapitalandele i Ejendomsselskabet Andkærvej 10 
ApS.  

Autocentralen-koncernen er primært aktiv inden for salg og service af 
nye og brugte person- og varebiler, salg af reservedele og tilbehør samt 
drift af værksteder. Autocentralen er autoriseret forhandler og service-
partner for bilmærkerne Skoda, Volkswagen, Seat, Hyundai, Honda, Ci-
troën og Nissan. Herudover er Autocentralen autoriseret servicepartner 
for Opel og Audi. Autocentralen-koncernen har i dag forretninger i Kol-
ding, Esbjerg, Haderslev, Vejen, Horsens og Vejle. Autocentralen-
koncernen ejer endvidere en række ejendomme, herunder ejendomme, 
som fungerer som bilhuse for koncernens forretninger, samt en række 
erhvervslejemål.  

Vejle Biler A/S’ primære aktiviteter består af salg og service af nye og 
brugte person- og varebiler, salg af reservedele og tilbehør, samt drift af 
værksted. Selskabet er autoriseret forhandler og servicepartner for bil-
mærkerne Volkswagen og Skoda og driver forretning i Vejle. Ejendoms-
selskabet Andkærvej 10 ApS’s eneste aktivitet er udlejning af ejendom-
men, hvor Vejle Biler A/S driver forretning. 
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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 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 mar-
kedsandel 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 at de individuelle eller samlede markedsandele er 
mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produkt-
marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmar-
ked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geogra-
fisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning 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 delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 2. 
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