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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Autohu-
set Vestergaards erhvervelse af aktiver i Unicars A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 26. juli 2019 en forenk-
let anmeldelse af en fusion mellem Autohuset Vestergaard A/S og Uni-
cars 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 26. juli 2019. 

Ved fusionen erhverver Autohuset Vestergaard A/S de aktiviteter i Uni-
cars A/S der knytter sig til bilmærket Opel og relaterede aktiver fra afde-
lingerne i Hillerød og Birkerød, samt en ejendom i Hillerød. 

Autohuset Vestergaard er primært aktiv inden for køb, salg, udlejning, 
leasing og service af nye og brugte personbiler, varevogne, busser og 
lastbiler af mærket Volvo. Hertil kommer øvrige aktiviteter i form af op-
bygning af lastbiler, samt salg og opbygning af handicapbusser/biler og 
service til lystbåde.  

Unicars afdelinger i Birkerød og Hillerød er aktive inden for detailsalg af 
fabriksnye og brugte biler, samt reparation og service af biler af mærket 
Opel og Toyota. Service vedrørende Toyota sker alene i Birkerød og 
overdrages ikke i transaktionen. 

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. 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 
markedsandel på under 15 pct. i Danmark. Idet fusionen på baggrund af 
de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet 
sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  



2

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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