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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af AX VI 

INV2 Holding ApS’ (Axcel) erhvervelse af enekontrol over Vetgrup-

pen Holding A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 21. juni 2021 en forenk-

let anmeldelse af en fusion mellem AX VI INV2 Holding ApS (”Axcel”) 

og Vetgruppen Holding A/S (”Vetgruppen”), 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 doku-

mentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at 

løbe den 21. juni 2021. 

 

Transaktionen gennemføres som en aktieoverdragelse, hvor Axcel bliver 

majoritetsejer af Vetgruppen. Med transaktionen erhverver Axcel enekon-

trol over Vetgruppen. 

 

Axcel er en private equity-fond med fokus på investering i mellemstore 

virksomheder i Norden. Der er i dag tre aktive Axcel-fonde, som har kon-

trollerende ejerandele i seksten porteføljevirksomheder, som er aktive i en 

række forskellige brancher. Ingen af porteføljevirksomhederne har aktivi-

teter inden for behandling af dyr. Investeringsrådgiveren for Axcel-fon-

dene er Axcel Management A/S, der er beliggende i Danmark og Sverige. 

 

Vetgruppens aktiviteter består i at eje og drive dyreklinikker og Vetgrup-

pen udbyder således behandling af dyr og anden aktivitet forbundet her-

med. Vetgruppen består af 22 dyreklinikker. 

 

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, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

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 
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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. 
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