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1 MELDER

1.1 Melder

Navn: Ratos AB

Adresse: Box 1661, Drottninggatan 2, 111 96 Stockholm

Org. nr: 556008-3585

E-post: info@ratos.se

1.2 Kontaktperson for melder

Navn: Advokatfirmaet Selmer DA v/ Kristiane Aarvik

Adresse: Postboks 1324 Vika, 01 12 Oslo

Telefon: 23 ll 65 00

E-post: k.aarvik@seliner.no

2 ØVRIGE INVOLVERTE FORETAK

Navn: Jøtul AS

Adresse: Langøyveien /Postboks 1411, 1602 Fredrikstad

Org. nr: 989519247

E-post: post@jotul.no

3 FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART

Den 24. juni 2013 inngikk Accent Equity 2003 LP og Accent Equity 2003 KB som selger og Ratos

AB (“Rat0s”) som kjøper avtale om kjøp av samtlige resterende aksjer i Jøtul AS (“Jøtul”). Etter

transaksjonen vil Ratos ha enekontroll i konkurranserettslig forstand over Jøtul.

Ratos eier i dag 60,6 % av aksjene i Jøtul AS, mans Accent Equity 2003 LP eier 21,8 % og Accent

Equity 2003 KB eier 10,1 %. De øvrige aksjene eies av foretaksledelsen i Jøtul;

Gjennomføringen av ervervet av aksjene er i henhold til avtalen betinget av godkjenning fra

Konkurransetilsynet.

4 FORETAKENES STRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDE

4.1 Ratos AB

Ratos er et svensk børsnotert private equity selskap som har eksistert siden 1939. Selskapet har

liovedkontor i Stockholm i Sverige med 48 ansatte. Ratos kjøper og forvalter hovedsakelig nordiske

selskaper innenfor forskjellige sektorer. Selskapets forretningsidé er å skape liøy avkastning gjennom

l Se Bilag 1 for fullstendig liste over aksjonærene i Jøtul AS.
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en aktiv utøvelse av sitt eierskap. Ratos' investeringsportefølje omfatter per i dag 17 selskaper som er

fordelt mellom ulike sektorer, herunder industri, tjenester, konsum og øvrig.

De fleste av porteføljeselskapene har en tilknytning til Norge, hovedsakelig gjennom salg til norske

kunder (eksport fra Sverige) eller gjennom datterselskap.

Ratos porteføljeselskaper:

AI-I Industries: Er en dansk leverandør av metallkomponenter og tjenester til vindkraft-,

offshore og maritim industri. Total omsetning: MSEK l 062. Ratos har en eierandel i

selskapet på 69 %.

Arcus-Gruppen: Er produsent, selger og distributør av vin og brennevin. Total omsetning:

MSEK 2 278. Ratos har en eierandel på 83 %.
Biolin Scientific: Utvikler, produserer og selger analyseinstrumenter for forskning, utvikling

og kvalitetskontroll, samt klinisk diagnostisering. Total omsetning: MSEK 235. Ratos har en

eierandel på 100 %.

Hafa Bathroom Group: Er med varemerkene Hafa og Westerbergs et av Nordens ledende

foretak innen baderomsinnretning. Total omsetning: MSEK 268. Ratos har en eierandel på

100 %.

I-ILDisplay: Er en internasjonal leverandør av produkter og løsninger for

butikkominunikasjon og vareeksponering til dagligvarebransjen og faghandel. Total
omsetning: MSEK l 657. Ratos har en eierandel i selskapet på 99 ‘Va.

Inwido: Utvikler, produserer og selger vinduer og ytterdører i tre og aluminium i Norden og

noen utvalgte land i Nord-Europa. Total omsetning: MSEK 4 607. Ratos har en eierandel i

selskapet på 97 %.

Bisnode: Er leverandør av digital businessinforinasjon i Europa, med et komplett tilbud av

online-tjeiiester innen markeds-, kreditt- og Selskapsinformasjon.Total omsetning: MSEK 3
935. Ratos har en eierandel på 70 % i selskapet.

Jiul: Produsent av ildsteder i støpej em og stål som selges globalt. Total omsetning: MSEK

913. Ratos eier 61 % av selskapet.

i: Tilvirker og utvikler kjernekomponenter til kompositittkonstruksjoner for blant annet

vinger til vindkraftverk, skrog og dekk til båter samt detaljer til fly, tog, busser og roniraketter.

Total omsetning: MSEK l 003. Ratos har en eierandel på 96 % i selskapet.

EuroMaint: Leverer vedlikeholdstjenester til sportrafikkbransjen og tilvirkningsindustríen.

Total omsetning: MSEK 2 489. Ratos har en eierandel på 100 % i selskapet.

Nordic Cinema Group: l mars 2013 inngikk Ratos en avtale med Bonnier om en

sammenslåing av SF Bio og Finnkino. Det nye konsernet vil eies av Ratos med 60 % og av

Bonnier med 40 %.

GS-Hydro: Er leverandør av ikke-sveisede rørsysteni for anvendelse hovedsakelig innen

niaritim- og offshoreindustrien. Produktene anvendes også innen papir-, gruve-, metall-, bil-,

tly- og tbrsvarsiiidttstrien. Total omsetning: MSEK l 352. Ratos har en eierandel på 100 % i

selskapet.

KVD Kvarndainmen: Driver nettauksjon og tilknyttede tjenester for salg av brukte

tlåtekjøretøyer (typisk tirmabiler) og maskiner. Total omsetning: MSEK 287. Ratos liar en

eierandel på 100 % i selskapet.
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— Mobile Climate Control: Er en tilbyder av komplette kundetilpassede kliinasystemer
hovedsakelig ment for busser, nyttekjøretøyer og kjøretøyer til forsvaret. Total omsetning:
MSEK 1 250. Ratos har en eierandel på 100 % av aksjene.

- SB Seating: Utvikler og produserer ergonomiske arbeidsstoler i skandinavisk design for privat
og offentlig virksomhet. Total omsetning: MSEK 1 176.Ratos har en eierandel på 85 % i
selskapet.

- A_ibe_l:I april 2013kjøpte Rates 32 % av selskapet. Aibels omsetning første kvartal 2013
utgjorde MNOK 3 224. Aibel er et serviceselskap innen olje, gass og fornybar energi.

- Nebula: I april 2013 kjøpte Ratos 72 % av Nebula OY, som er en finsk leverandør av
skytjenester pâ nett til små og mellomstore selskaper.

For en fullstendig liste og naermere beskrivelse av Rates’ investeringer, vennligst se side 27 følgende i
Ratos” årsrapport for 2012og delårsrapport for 2013,se lijemmesiden med adresse wxvivzrzittrsfle.

Ingen av de selskaper Ratos har investert i har overlappende virksomhet med Jøtul.

4.2 Jøtul AS

Jøtul er en norsk produsent av ildsteder, herunder ovner, innsatser og peiser samt tilbehør til disse,
med hovedkontor i Fredrikstad. Konsernet markedsfører sine produkter i mer enn 30 land og selger
varernerkene Jøtul, Sean, Atra, Ild, JGA. Produksjonen foregår i konsernets fabrikker i Fredrikstad,
Halden, Vissenbjerg (Danmark), Motz (Frankrike) og Portland (USA).

Jøtul AS er morselskap i Jøtulgruppen med datterselskap i flere land; Jøtul North America Ine, Jøtul
France SASU, Jøtul UK Ltd, .Jøtulpeiseii AS, Jøtul Hispania SL, Jøtul Polen SP.Z0.0, Sean AS og
Jøtul Italy S.r.1.Jøtul AS eier 100 % av aksjene i alle datterselskapene og hovedvirksomheten til
datterselskapene er også produksjon og/eller salg av ovner, innsatser og peiser

For mer informasjon om Jøtul, se Æwwnjotiileoiri.

5 OMSETNING OG DRIFT SRESULTAT I NORGE

Navn Omsetning 2012 Driftsresultat
(i tusen kroner) (i tusen kroner)

RatesAB 7 ve?0002 .3
íøiui AS 2218754 P

3Tallet er et estimat av omsetning for poiteføljeselskap med omsetning i Norge i 2012.Beløpet er omregnet fra total
omsetning i Norge på MSEK 9 041 med kurs 1,l640ó7. Ratos liar kjøpt selskaper i 2013 og dersom omsetningen for disse
selskapene inkluderes vil Ratos' totale oinsetningi Norge vrere NOK 12 345 (MSEK 14 370).
3 Rates' omsetning i Norge er beregnet fra den norske omsetningen til flere selskaper i porteføljen. Det er ikke mulig å
beregne et nieniiigstylt norsk driftsresultat for porteføljen sanitet.
l Det er bare iiiorsselskapct Jøtul AS og datterselskapet Sean AS som liar omsetning til Norge, herunder lienlttildsvis Jøtul
AS: MNOK 160,3 og Scan AS: MNOK 61.2.

i Jøtul beregner ikke :torsk diittsresiiltat særskilt, og er ikke i stand til iiieiiingstylt å anslå dette.
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6 MARKEDER SOM BERØRES AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN

6.1 Ingen berørte markeder

Jøtul er aktiv innen produksjon og salg av ildsteder.

Rates eier per i dag majoriteten av aksjene i Jøtul og ervevet av aksjene fra Accent Equity 2003 LP og

Accent Equity 2003 KB vil ikke resultere i noen berørte niarkeder. Videre har ingen av de andre

selskapene Ratos har eierandeler i overlappende virksomhet med Jøtul.

7 ÅRSBERETNING oG ÅRSREGNSKAP

Ratos ABS årsrapport og årsregnskap for 2012 er tilgjengelig på
I1up://www.ral'os.se/Lmloaci/Filer/’%c3%85R/2012/Rat0s_ZOI2_SV.13clf‘?cpslamuL1a2e=sv. l tillegg er

delårsrappoit og delårsregnskap for 2013 tilgjengelig på

httnifflitifiin,info/l I80/‘Rfl70026l./561l85.1JclF.

Årsrapport og årsregnskap 2012 for Jøtul AS og Jøtul-gruppen følger vedlagt i Bilag 2 og Bilag 3.

8 ANDRE OPPLYSNINGER

N/A

9 OFFENTLIGHET

Meldingen inneholder opplysninger som er å anse som forretningshernmeligheter. Disse

opplysningene bes derfor unntatt offentlighet.

Forslag til offentlig versjon av meldingen følger vedlagt.

For Rates AB

Advokatfirmaet Selmer DA

KH Q .L
Kristiane Aarvik
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