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1. Melder

Foretaksopplysninger

Navn:
Org.nr:
Adresse:
Telefon:

Aker Solutions AS
983 738 478
Postboks 169, 1325 Lysaker
67 5l 30 00

Melders representant

Navn: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen

Kontaktperson: Harald K. Selte

Saksansvarligadvokat: HelgeStemshaug
Adresse: Postboks 1524 Yika,0 I I 7 Oslo
Telefon: 22 83 02 70

E-post: hks@bahr.no

2. Øvrig involvert foretak

Navn: Subsea Holding AS
Org.nr: 996 074 544

3. Foretakssammenslutningens art

Aker Solutions AS ("AKSO") inngikk den 13. juli2012 aksjekjøpsavtale med Kristiania
Eiendomsforvaltning AS, Myhre Consulting AS og Hogne AS om kjøp av samtlige av aksjene i
selskapet Subsea Holding AS.

Transaksjonen innebærer at AKSO overtar enekontroll over Subsea Holding AS. Transaksjonen
vil ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har avsluttet saksbehandlingen.

4. Foretakenesstrukturogvirksomhetsområder

4.1 AKSO

AKSO er et heleid datterselskap av Aker Solutions ASA som er notert på Oslo Børs. Aker
Solutions ASA er i konkurranserettslig forstand kontrollert av Aker Kværner Holding ASA,
som er kontrollert av Aker ASA, igjen kontrollerl av TRG Holding ASA med Kjell Inge Røkke
som den ultimate kontrollerende eier.

AKSO er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper et ledende oljeserviceselskap som

leverer ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger samt løsninger for levetidsforlengelse og
økt utvinningsgrad for olje- og gassindustrien. Aker Solutions-konsernet er organisert gjennom
en rekke separate juridiske enheter. Konsernet har en samlet årsomsetning på verdensbasis på
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. Aker ASA er morselskapet i Aker-konsernet. Selskapet har hovedvekt på investeringer i
energi, fiskeri og maritim industri. På selskapets nettsider, www.akerasa.com, finnes
ytterligere informasj on.

. Aker BioMarine ASA er et integrert bioteknologiselskap som utvikler og produserer
produkter basert på krill. Mer informasjon er tilgjengelig på: www.akerbiomarine.com.

. Aker Seafoods ASA er et ledende norsk trålerrederi og er et rendyrket fangstselskap.
Selskapets nettsider inneholder mer informasjon: www.akerseafoods.com.

. Norrvay Seafoods Group AS er et sjømatselskap med virksomhet i Norge, Danmark og
Frankrike. Det primære forretningsområdet er foredling og salg av hvitfisk og annen
høykvalitets sjømat. Mer informasjon er tilgjengelig på: www.norwayseafoods.com.

. Det Norske Oljeselskap ASA er et ledende oljeselskap på den norske kontinental-
sokkelen. Selskapet er aktiv innen leting, utvikling og produksjon av petroleums-
ressurser, og har lisenser både iNordsjøen og Barentshavet. Mer informasjon om
selskapet finnes på: www.detnor. no.

. Kværner ASA er spesialisert innen EPC (engineering, procurement and construction) og
leverer tjenester til olje- og gassindustrien og andre industrikunder globalt. Se selskapets
netts ider for ytterl i gere informasj on : www. kvaerner. com.

. Ocean Yield AS er selskap som investerer i skip og oil-service faúøy. For nærmere
informasjon se: http://www.akerasa.com./upload/fileslocean;tield 2Ojune 20121.pdf.

. Aker Clean Carbon AS er aktiv innen utvikling og produksjon av teknologi for CO2-
fangst. Se selskapets nettsider for ylterligere informasjon: www.akercleancarbon.com.

Aker ASA er også aktiv innen finansielle investeringer gjennom forvaltningsselskapene
Converto Capital Management, Oslo Asset Management og Norron Asset Management. Se

nettsidene http://www.akerasa.com/section.cfm?path:377,500,503 og \¡iww.convertocapital.no
for mer informasjon.

4.3 Subsea Holding AS

Subsea Holding AS er inntil transaksjonen gjennomføres eid av Kristiania Eiendomsforvaltning
AS, Myhre Consulting AS og Hogne AS. Subsea Holding AS har to heleide datterselskaper;
Subsea House AS og SHH Engineering AS (heretter omtalt i felleskap som "Subsea House").

Subsea House ble etablert i2007 og tilbyr primært tjenester innen sammenstilling og testing av
undervannsprodukter- og systemer samt levering av verktøy til subsea- og borevirksomhet. En
mindre del av virksomheten er også knyttet til ingeniørtjenester som tilbys i form av utleie av
engineering-personell. Selskapene er lokalisert i Stokke og har til sammen ca.40 ansatte. I {or
hadde selskapene en samlet omsetning på ca. MNOK 54, fordelt på Subsea House AS MNOK
45,8 (driftsresultat MNOK -10,1), SSH Engineering AS MNOK 6,6 (driftsresultat MNOK 0,6)
og Subsea Holding AS MNOK 3,4 (driftsresultat MNOK 0,15).
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andre aktører som kan tilby tilsvarende kompetanse og tjenester som Subsea House, og

aktørene som konkurrerer om de store EPC-kontraktene kan også utføre slike leveranser

intemt, og bygge ut egne anlegg med mere kapasitet. Transaksjonen vil derfor ikke føre
til noen utestengning av aktører som er i direkte konkurranse med AKSO om subsea-

oppdrag. For aktører som opptrer som underleverandører i konkurranse med Subsea

House vil transaksjonen heller ikke lede til noen utestengning. Både AKSO og de andre

store aktørene vil fortsatt ha behov for å sette ut oppdrag og kjøpe kapasitet ved behov.

Partene er ikke konkurrenter i noe marked, og det er således ingen berørte markeder. For tilfellet
at tilsynet skulle ha behov for slik informasjon vedlegges likevel en oversikt over selskapenes

viktigste kunder, konkurrenter og leverandører, for AKSOs del til subseavirksomheten, i
vedlegg I til meldingen.

7. Årsberetninger og årsregnskap

Selskapenes årsberetninger er tilgjengelig fra Brønnøysundregisteret. AKSOs årsberetning er

også tilgjengelig på selskapets nettsider.

8. Offentlighet

Forretningshemmeligheter som skal unntas offentlighet er markert med grønn bakgrunn
i vedlagte utskrift av meldingen, se vedlees 2.

*tl.*

Med vennlig hilsen
foT BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN
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