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ALMINNELIG MELDING AV FORETAKSSAMMENSLUTNING:
RATOS AB —HENT HOLDING AS

OFFENTLIG VERSJON

1. Innledning

Denne meldingen er inngitt i samsvar med konkurranseloven (krrl) § 18 og forskrifi
om melding av foretakssammenslutninger, jf. §§ 1 - 3, og vedrører Ratos AB‘ erverv
av kontroll over HENT Holding AS.

2. Offentlighet

Denne meldingen inneholder enkelte forretningsmessige hemmeligheter som bes
unntatt offentlighet. Vedlagt følger en offentlig Versjon av meldingen.

3. Meldere

3.1 Melder

Navn: Ratos AB
Orgnr. (svensk): 556008—3585
Adresse: Drottninggatan 2 SE-111 96 Stockholm
Telefon: +46 8700 17 OO
Epost: info@ratos.se

3.2 Melders representant i Norge

Navn: Advokatfirma DLA Piper Norway DA
Kontaktperson: Katrine Lillerud
Saksansvarlig advokat: Kjetil Haare Johansen
Adresse: Olav Vs gate 4

Postboks 1364 Vika
0114 Oslo DLAPiperNorway

Telefon: +47 24 13 15 00 D>LAPiperNon/vayerendelavDLA
Faks: +4724131501 255;:ifi;%‘;“§,ii1‘;§:T;I$i;e“Z3'
Epost: katrine.lillerudgaädlapipencom fifilfräiflfgfifliflffjäfililha””m”

www.dlapIper,com

En liste over kontorer finnes pá
www dlapwpercom
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4. Øvrig involvert foretak

Navn: HENT Holding AS
Org.nr.: 990 749 655
Adresse: Vestre Rosten 79, 7075 Tiller
Telefon: + 47 72 90 17 O0

5. Foretakssammenslutningens art

Mellom Ratos AB og aksjonærene i HENT Holding AS (heretter "HENT Holding") er
det fremforhandlet en aksjekjøpsavtale hvoretter eksisterende aksjonærer i HENT
Holding, Bergan AS, Nordenfjeldske Management AS, Consensus Invest AS,
Heimdal Gruppen AS, Karpus AS, Jan Jahren AS og Sparhent AS, vil avhende dets
aksjerni HentInvest1AS1.

Som en del av transaksjonen vil to av de selgende aksjonærene - Jan Jahren AS og
Sparhent AS - etablere Hent Invest II AS (som er 100 % eiet av HENT Holding) og
som er 100 % eier av HENT Invest I AS. Disse to aksjonærene vil så reinvestere og
samlet sett bli sittende med 26,6 % av aksjene i HENT Invest I AS etter
gjennomføringen av transaksjonen, mens de øvrige 73,4 % av aksjene i HENT Invest
l AS vil bli ervervet av ASA Investment l ABZ, et hylleselskap som førstegang
benyttes i anledning nærværende transaksjon og som er 100 % kontrollert av Ratos
AB.

Transaksjonen utgjør således en foretakssammenslutning i konkurranselovens
forstand.

6. Opplysninger om de involverte foretakene og foretak i samme konsern,
herunder disses Virksomhetsområder

6.1 ASA Investment 1 AB

ASA Investment 1 AB er eiet (100 %) av Ratos AB (publ) som har sitt hovedsete i
Sverige. Ratos AB (heretter også benevnt ”Ratos konsemet") er børsnotert på Nasdaq
OMX Stockholm, Large Cap.

De tre største eierne av Ratos konsernet per 31. desember 2012 var Söderberg
familien, Torsten Söderberg Foundation og Ragnar Söderberg Foundation, med hhv.
18,7 %, 8,5 % og 8,4 % av aksjene.

Ratos AB er et private equity foretak hvis virksomhet består i å investere i unoterte
mellomstore og store bedrifter i Norden. Forretningsideen er å oppnå høyest mulig
avkastning gjennom profesjonell, aktiv og ansvarsfull utøvelse av eier-rollen i en
rekke utvalgte selskaper og investeringer situasjoner. Merverdi skapes i forbindelse
med kjøp, utvikling og salg av virksomheter.

i Dette er et tomt hylleselskap.
2Svensk org. nr. 5568014731
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Rates konsernet eier 17 unoterte selskaper i Norden. De 17 selskapene Rates
konsernet har eierandeler i er; AH Industries, Aibel, Arcus-Gruppen, BiolinSeientific,
Bisnode, DIAB, Euromaint, GS-Hydro, Hafa Bathroom Group, HL Display, Inwido,
Jøtul, KVD Kvarndammen, Mobile Climate Control, Nebula, Nordic Cinema Group
ogSBSeating.3

Ratos AB har 48 ansatte og hovedkontor i Stockholm.

Ytterligere opplysninger om Rates konsern finnes på WWW.ratos.se.

6.2 Hent Holding AS

HENT Holding AS eier 99,92 % av aksjene i HENT AS ("HENT"). De resterende
0,08 %, eies av ansatte i HENT. HENT har tre datterselskaper, HENT Eiendom AS
(100 %), Stavgården AS (som eies indirekte gjennom HENT Eiendom AS med
100 %) og ROH ANS (70 %), samt mindre aksjeposter og andeler i selskapene
BOHR ANS (49 %), FIRE-FIRE-TO ANS (49 %) og RBK Investor As (l6,67 %) .

Datterselskapet HENT er et landsdekkende prosjektutvikler og entreprenørselskap
som gjennomfører alle typer byggeprosjekter. HENT har hovedkontor i Trondheim,
og avdelingskontorer i Oslo, Hamar, Bergen og Ålesund, og jobber med etablering i
andre norske byer, fortrinnsvis Tromsø og Stavanger. Selskapet har levert en rekke
store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere iiasjonalt.

Av pågående prosjekter har HENT bl.a. blitt tildelt kontrakt for oppføring av kontor-,
nærings- og parkeringslokaler på Fornebu av Fornebupoiten AS.

HENT har ea. 490 ansatte og omsatte i 2012 for i underkant av 3 milliarder NOK.

Ytterligere opplysninger om HENT konsernet finnes på www.hent.no.

3Av Ratos konsernets portefølje har følgende selskaper aktivitet og genererer omsetning i Norge: Aibel
er et norsk leverandør av vedlikehold og oppusningstjenester til produksjonsplattformer for olje, gass- og
anleggsprosjekter i olje, gass og fornybar energi. Arcus-gruppen er Norges ledende spritprodusent.
Bisnode er en europeisk leverandør av digital forretningsinforrnasjon. DIAB produserer og utvikler
kjeinemateriale for sammensatte strukturer inkludert blader for vindmøller, skrog og dekk for båter og
komponenter for fly, tog, industrianlegg og bygninger. Euromaint er et uavhengig vedlikeholdsselskap
forjembaneindustrien i Europa. GS Hydro er en internasjonal leverandør av ikke-sveisede rørsystemer.
Hafa Bathroom er en nordisk produsent av baderomsmøbler. HL Display er en intemasjonal leverandør
av produkter og løsninger for store kommunikasjon og varehandel. lnwido en europeisk produsent og
selger av vinduer og ytterdører. Jøtul er en europeisk produsent av bl.a. vedovner. KVD Kvamdammen
er en uavhengig online markedsplass for formidling av brukte biler, hovedsakelig i Sverige og Norge.
Mobile Climate Control tilbyr komplett kliinaanlegg for busser, lastebiler og forsvarskjøretøy
hovedsakelig i Amerika og Europa Nebula er en internasjonal tjenesteleverandør av cloud-tjenester, IT-
infrastruktur og nettverk tjenester. Nordic Cinema Group er Nordens største kino-gruppe. SE Seating
er produsent av ergonomiske arbeidsstoler med skandinavisk design.
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7. Omsetning og driftsresultat i Norge

7.1 Oversikt

Selskap Omsetning Driftsresultat
-år2012 —:‘ir2012

Ratos AB —omsetning i Norgei [U. offls [U. off]
ASA Investment 1 AB [U. off] [U. off]

WENT AS [U. off] [U. off]
HENT Holding AS [U. ofL [U. oft]

7.2 Øvrige relevante opplysninger

Det gjøres oppmerksom på at omsetningstallet for HENT konsem for 2012 ikke er
offentlig tilgjengelig og bes følgelig unntatt offentlighet.

8. Markeder som berøres av foretakssammenslutningen

8.1 Ingen horisontal overlapp

Som det fremkommer i pkt. 6.1 - 6.2 er ASA investment l AB og HENT Holding i
dag aktive innen ulike bransjer. ASA Investment l AB og Ratos AB er et rent svensk
investeringsselskap, og ingen av Ratos' porteføljeselskaper har heller virksomhet som
overlapper med HENT konsernet, som driver prosjektutvikling og
entreprenørvirksomhet nasjonalt iNorgeF

9. Årsberetninger og årsregnskap

Revidert årsregnskap for 2012 for HENT Holding' og HENT konsernet vedlegges
denne meldingen, da tallene foreløpig ikke offentlig tilgjengelig i Foretaksregisteret i
Brønnøysund.

Ratos konsemets årsberetning og årsregnskap for 2012 er tilgjengelig på konsemets
hjernmeside7og på Stockholm børsg.

“ [U. off]
f[U. off]
° Med henvisning til Konkurransetilsynets retningslinjer for alminnelig melding, del 3 pkt. d) og e) gis
følgelig ikke ytterligere opplysninger,
7 Ratos årsberetning 2012: httu://www.rams.so/upload/Filer/%c3%85R/20I2/Ratos UK 2012.odf
“NasdaqOMXStockholm:
mgm//www.nasdaqomxnordic.com/shares/shareinformatiom7Instrurnent=SSE1045#divId
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10. Andre opplysninger

Ervervet er ikke meldepliktig til andre konkurransernyndigheter.

Dersom Konkurransetilsynet har spørsmål til denne meldingen og/eller behov for
ytterligere opplysninger star vi til disposisjon.

>l<>l=>l<

Med vennlig hilsen
Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Katrine Lillerud
Advokat

Vedlegg: [U. off]
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