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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AMAG 

Group AG’s erhvervelse af fælleskontrol over Holo A/S sammen med 

Semler Gruppen A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. februar 2023 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem AMAG Group AG, Semler Grup-

pen A/S og Holo 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 beta-

ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 10. februar 

2023. 

 

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 

2, idet Holo A/S efter transaktionens gennemførelse vil være fælles kon-

trolleret af AMAG Group AG og Semler Gruppen A/S. 

 

AMAG Group AG driver virksomhed med import, distribution og salg og 

service af biler fra Volkswagen AG Group i Schweiz og Lichtenstein. 

AMAG Group AG er desuden aktiv inden for leasing, udlejning og salg af 

parkeringstilbud. AMAG Group AG har ikke aktiviteter uden for Schweiz 

og Lichtenstein. 

 

Semler Gruppen A/S’ forretningsområder omfatter blandt andet import og 

detailsalg af personbiler, lette erhvervskøretøjer samt motorcykler fra 

Volkswagen AG Group, udlejning af biler samt innovative mobilitetsløs-

ninger. Semler Gruppen A/S sælger personbiler og lette erhvervskøretøjer 

af mærkerne Volkswagen Personbiler, Volkswagen Erhvervsbiler, 

ŠKODA, SEAT og Cupra gennem et autoriseret forhandlernetværk i Dan-

mark, ligesom Semler Gruppen A/S har aktiviteter inden for salg af land-

brugsmaskiner samt reparation og vedligeholdelse heraf. 

 

Holo A/S implementerer, integrerer og er operatør af førerløse mobilitets-

ydelser i Norden. Holo A/S har aktiviteter inden for projektstyring og ek-

sekvering af førerløse mobilitetsydelser, herunder planlægning, implemen-

tering og monitorering af mobilitetsydelser baseret på droner, biler, passa-

gertransport og fragtløsninger. 

 

Omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, overstiger om-

sætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2.  

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 3, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 
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betyder, at der er tale om en fusion, hvor ingen af fusionsparterne er aktive 

på det samme produktmarked og det samme geografiske marked omfat-

tende Danmark eller en del heraf eller på et produktmarked i et forudgå-

ende eller efterfølgende led i forhold til et produktmarked og et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf, hvorpå en anden fusions-

part opererer. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger 

ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrence-

lovens § 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. 


