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Telefon:  23 11 65 00 

Telefaks:  23 11 65 01 

1 MELDER 

Navn:   Orkla ASA 

Adresse:  Nedre Skøyenvei 26 

Org. nr:   NO 910 747 711 

Telefon:  +47 22 54 40 00 

E-post:   camilla.robstad@orkla.no  

 

1.1 Kontaktperson for melder 

Navn:   Advokatfirmaet Selmer DA v/Ole-Andreas Torgersen  

Adresse: Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo 

Telefon:  23 11 65 00 

Telefaks: 23 11 65 01 

E-post:   O.Torgersen@selmer.no  

 

2 ØVRIGE INVOLVERTE FORETAK 

Navn:   Cederroth Intressenter AB 

Adresse:  Box 715 (Kanalvägen 10A, 6tr), SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. 

Org. nr:   556745-7386 

 

3 FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART 

3.1 Transaksjonen  

Orka ASA (“Orkla”) planlegger å erverve enekontroll over Cederroth Intressenter AB ("Cederroth") med 

datterselskap gjennom aksjekjøp ("Transaksjonen"). Aksjekjøpsavtale mellom Orkla og de nåværende 

aksjonærer i Cederroth Interessenter AB ble inngått 14. januar 2015.  

Cederroth Interessenter AS eies per i dag av CapMan Oy (69,2 %) og Litorina Kapital AB (20,6 %). 

Administrasjonen i Cederroth har også en mindre eierandel på 10,2 %.  

Orkla ASA er notert på Oslo børs. Per 31. desember 2014 var de fem største aksjonærene Canica AS Group 

(24,50 %), Folketrygdfondet (6,35 %), Artisan Partners Limited Partnership (3,58 %), Newton Investment 

Management Ltd (3,40 %) og First Pacific Advisors LLC (2,47 %). Ingen av aksjonærene utøver enekontroll eller 

felles kontroll over Orkla ASA. 

Underlagsmateriale for styret i Orkla ASA, samt presentasjoner fra styringsgruppemøter i Orkla som har vurdert 

Transaksjonen, er inntatt i vedlegg 1 til 5. 
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Orkla er delt inn i to hovedområder: (i) merkevarevirksomhet under Orkla Branded Consumer Goods og (ii) 

investeringer under Orkla Investments. Orkla Branded Consumer Goods tilbyr et bredt utvalg av forbruksvarer og 

konseptløsninger til dagligvare- og storhusholdningssektoren, hovedsakelig i Norden og Baltikum, og er en stor 

leverandør til det europeiske bakerimarkedet.2 Orkla Investments håndterer Orklas finansielle og industrielle 

investeringer. Gjennom Orkla Investments opererer Orkla innen sektorene for aluminiumsproduksjon, vannkraft 

og fast eiendom under forretningsområdet Hydro Power, aksjer og finansielle instrumenter. Videre har Orkla 50 

% eierskap i Sapa (leverandør av bearbeidede aluminiumprofiler) og 42,5 % eierskap i Jotun (produsent av 

maling og pulverlakker).3  

Orkla har flere produksjonsfasiliteter i Norden, samt i blant annet Baltikum, Italia, Portugal, Russland, India og på 

Island.4  

4.1.1 Orkla Branded Consumer Goods  

Hovedvirksomheten til Orkla knytter seg til merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel og 

storhusholdning i Norden og Baltikum. I 2013 stod merkevarevirksomheten for ca. 86 % av samlet omsetning, 

hvorav 68 % ble generert I Norden.5 I tillegg har Orkla gjennom sin merkevarevirksomhet aktivitet i India, Tjekkia, 

Østerrike, Polen og Russland, samt eksport til en rekke land verden over.6  

Orklas merkevarevirksomhet er delt inn i fire hovedområder (2013, omsetning angitt i millioner NOK):  

 

                                                             
2 Orkla årsrapport 2013 side 19-21 

3 Orkla årsrapport 2013 side 21-23  

4 Norden: http://www.orkla.no/Om-Orkla/Orkla-i-verden/Kart-over-Orklas-nordiske-fabrikker. Utenfor Norden: http://www.orkla.no/Om-Orkla/Orkla-i-verden/Kart-

over-Orklas-fabrikker-utenfor-Norden  

5 Orkla årsrapport 2013 5 og 22 

6 Orkla årsrapport 2013 side 19-21 
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Orkla Foods tilbyr et bredt utvalg av matprodukter inkludert sauser, syltetøy, pålegg, frossen pizza, kaker og 

tilbehør under merkevarer som Stabburet, Önos, Felix, Den Gamle Fabrik og Grandiosa.7 Fra 1. desember 2014 

inngår også Orkla Foods International i forretningsområdet, som består av merkevareselskaper i Tsjekkia, 

Østerrike og India. 

Orkla Confectionary & Snacks tilbyr snacks, kjeks, konfekt og godterier under merkevarer som Bixit, KiMs, Polly, 

Ballerina og OLW.8  

Orkla Home & Personal tilbyr vaskemidler, tannbørster, hygieneprodukter og andre produkter til personlig pleie. 

Orkla Food Ingredients selger matingredienser som margarin, smørblandinger, kakemikser, brød, marsipan og 

gjær i Norden og til enkelte andre land i Europa.   

Forretningsområdet som overlapper med Cederroth er primært innenfor Orkla Home & Personal. I tillegg er det 

mindre overlapp som berører Orkla Foods, nærmere bestemt salt tilbudt under varemerket Toro.  

Under Home & Personal markedsfører Orkla helseprodukter gjennom selskapet Orkla Health AS (tidligere 

Axellus), hygiene, rengjørings- og personlig pleie-produkter gjennom selskapet Lilleborg AS og tekstilprodukter 

gjennom Pierre Robert Group. Videre tilbys hygiene- og rengjøringsprodukter for det profesjonelle markedet 

(Lilleborg Profesjonell) og male- og rengjøringsprodukter (Orkla House Care).9 

I 2013 omsatte Orkla Home & Personal for NOK 4 770 millioner, som utgjør over 14 % av konsernets samlede 

omsetning. Over 85 % av omsetningen til forretningsområdet Home & Personal ble generert i Norden, med ca. 

65 % generert i Norge og ca. 20 % i de andre nordiske landene.10 

Orkla Health tilbyr et utvalg av merkevarer innenfor helsekost og kosttilskudd som i hovedsak selges gjennom 

dagligvarehandel, apotek og helsekostbutikker. Under varemerket Nutrilett selger Orkla primært 

vektkontrollprodukter i form av måltidserstatninger og komplette diettløsninger for vektreduksjon, samt 

funksjonelle produkter slik som "snack barer".11 Videre tilbys sportsernæringsprodukter slik som "barer", "gel", 

"shakes" og pulver under merket Maxim.  

Innen kosttilskudd tilbyr Orkla blant annet tran og omega-3-tilskudd, urteekstrakter og vitamin- og 

mineraltilskudd. Merkevarene inkluderer Möllers, Pikasol og Triomar (tran/omega-3), Active Care (vitaminer, 

mineraler og fiskeoljer i Sverige), Collett (enkeltvitamin-, multivitamin- og mineralprodukter i Norge), Gevita 

(vitamin- og urtebaserte kosttilskudd i Norge og Sverige) og Drogens Vital (både vitamin- og urtebaserte 

kosttilskudd i Danmark), Gerimax (energitilskudd med ginseng), Sana-Sol (enkelvitamin-, multivitamin- og 

mineralprodukter hovedsakelig i Finland), leddsmerteprodukter (Litomove/Litozin), og hoste- og 

forkjølelsesproduktet CuraMed.12    

                                                             
7 http://www.orklafoods.no/, http://www.orklafoods.se/Varumaerken;  http://www.orklafoods.dk/Produkter  

8 http://www.orkla.se/Site-Specifics/Orkla-Confectionery-Snacks-Sverige;  http://www.orkla.no/Om-Orkla/Orkla-Confectionery-Snacks 

9 http://www.orkla.com/About-Orkla/Orkla-Home-Personal 

10 Orkla årsrapport 2013 side 68 

11 http://www.nutrilett.no/products/  

12 For oversikt: http://www.axellus.dk/t-12-Produkter.aspx, http://www.axellus.no/no/t-12-Produkter.aspx , http://www.axellus.fi/ , http://www.axellus.se/vara-

varumarken/active-care/ 
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6 MARKEDER SOM BERØRES AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

6.1 Overordnet beskrivelse av partenes relevante aktiviteter  

Partene produserer og selger merkevarer til detaljhandel og storhusholdningskunder. Orkla har som beskrevet 

ovenfor aktiviteter innen en rekke produktsegmenter. Cederroths virksomhet i Norge omfatter personlig pleie, 

helse og vekt, sårbehandling og førstehjelp. Den følgende beskrivelse av relevante markeder vil konsentrere seg 

om de segmenter hvor Cederroth er aktiv i Norge. For Orklas del er den relevante aktivitet i Norge begrenset til 

selskapene Orkla Health (tidligere Axellus), Lilleborg og for ett enkelt produkt Orkla Foods Norge. Overlapp 

mellom Cederroth og henholdsvis Orkla Health (helsekost og kosttilskudd), Lilleborg (personlig pleie) og Orkla 

Foods Norge (salt) vil behandles hver for seg.  Orkla tilbyr ikke sårpleieprodukter. 

Partene produserer og selger merkevarer primært til vertikalt integrerte detaljhandelskunder innen dagligvare 

og apotek og i noen grad også faghandel. Partene har dels egen produksjon og dels leieproduksjon hos 

tredjeparter. Innkjøp og produksjon er nærmere beskrevet i kapittel 7.3 nedenfor.  

Begge parter har salgsorganisasjoner som tilrettelegger for salg gjennom detaljhandel, for eksempel ved å levere 

tilpassede hyller og materiell for salgskampanjer.  

6.2 Geografisk markedsavgrensning 

Kommisjonen har gjennom sin praksis lagt til grunn at markedene for salg av merkevarer til konsumenter 

gjennom dagligvarehandel er nasjonale. 33  Det samme følger av Konkurransetilsynets tidligere praksis, herunder 

Orkla/Collett hvor tilsynet la til grunn et nasjonalt marked for salg av tran og omega-3 produkter på bakgrunn av 

blant annet nasjonale handlemønstre og preferanse for norske leverandører.34  

Elementer som eksistensen av nasjonale salgskanaler (detaljistkjeder), nasjonal distribusjon og logistikk, 

nasjonale forskjeller i tilstedeværelsen av varemerker og særlig at salgsavtalene inngås på nasjonalt nivå støtter 

også en nasjonal avgrensning av geografiske markeder.  

Internasjonale aktører operer i Norge og andre land med samme merkevarer og forbrukerne orienterer seg blant 

annet som følge av Internett mot leverandører som ikke operer gjennom detaljister i Norge. Dette innebærer at 

partenes produkter, særlig innenfor enkelte kategorier, utsettes for et betydelig internasjonalt 

konkurransepress.   

Orkla legger likevel til grunn at alle berørte markeder i foreliggende sak er nasjonale i utstrekning. 

                                                             
33 Case No COMP / M.5975 / Lion Capital / Picard Group 30 September 2010, Case No COMP / M.3658 / Orkla / Chips 3 March 2005 Unilever/Sara Lee 
34 Vedtak V2005-18 Orkla/Collett 
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Kjede  Grossist Heleide apotek  Tilknyttede apotek  

Boots  Alliance Healthcare Norge AS 151 32 sykehusapotek  

Apotek 1 Apokjeden Distribusjon AS  313  

Vitusapotek NMD Grossisthandel AS 217  

Ditt Apotek NMD Grossisthandel AS  70 

 

Både Boots, Apotek1 og Vitusapotek er vertikalt integrert med egen grossistvirksomhet. Ditt Apotek benytter 

også NMD Grossisthandel AS, som forhandler, kjøper inn og gjennomfører kampanjer for Ditt Apotek slik de gjør 

for Vitusapotek. 

Forhandlinger mot apotekkjedene har fellestrekk med forhandlingene i dagligvare, med årlige forhandlinger på 

høsten. Apotekkjedene opererer også, på lik linje med dagligvarekjedene, med ulike listing-nivåer og 

forhåndsdefinerte lanseringsvinduer.  

Apotekkjedene prioriterer kanaleksklusive produkter, slik at varemerker som benyttes i dagligvare og faghandel i 

meget begrenset grad er å finne i apotek. Leverandører som opererer i flere kanaler vil dermed ofte ha særskilte 

varemerker for distribusjon til apotek, for eksempel Orklas Dr. Greve Pharma som er et apotekspesifikt 

varemerke med andre produkter enn det som tilbys under varemerket Dr. Greve i dagligvare. Dersom de ønsker 

kan apotekkjedene likevel hente inn varemerker fra andre kanaler, om de anser det som hensiktsmessig. Et 

eksempel er Midsonas Atkins-produkter som tilbys både i apotek og dagligvare. 

7.1.3 Faghandel 

Faghandel for personlig pleie-kategoriene  

Faghandelskanalen for personlig pleie-produkter er mer fragmentert enn dagligvare og apotek, men likevel 

preget av økende konsentrasjon. De fire største detaljistene i faghandelskanalen innen personlig pleie er Vita, 

KICKS/Estetique, H&M og Cubus. I følge statistikk fra Kosmetikk Leverandørenes Forbund ("KLF") stod disse fire 

kjedene for ca. 60 % av omsetningen i faghandel i 2011.  

Konsentrasjonen i kanalen har økt i senere tid, blant annet ved at Vita har kjøpt Parfymelle, og tidligere 

medlemsbutikker i Parfymelle-kjeden har enten gått inn som en del av Vita-kjeden eller meldt overgang til kjeder 

som P&C Exclusive eller Cosmetique.  

Faghandelskjedenes tilbud av personlig pleie-produkter er i stor grad faghandelseksklusive merker og produkter, 

slik at de samme produktene ikke gjenfinnes i dagligvare eller apotek. Kjedene Vita, H&M, Cubus og Sparkjøp har 

delvis selektive sortiment, slik at noen produkter tilbudt i dagligvare også gjenfinnes her. Faghandelseksklusive 

produkter prioriteres foran dagligvaremerker, og Orkla antar at dette i stor grad skyldes lavere marginer som 

følge av sterk priskonkurranse fra dagligvarekjedene som har lavere marginkrav/kostnader. 
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11 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Siste tilgjengelig årsrapport for Orkla ASA, fra 2013, er vedlagt som vedlegg 7. Årsrapporten er også tilgjengelig 

på Orklas nettsider:  

http://www.orkla.no/aarsrapport/2013   

Siste tilgjengelig årsrapport for Cederroth Intressenter AB, fra 2013, er vedlagt som vedlegg 8. Årsrapporten er 

også tilgjengelig på Cederroths nettsider:  

http://www.cederroth.com/Global/com/Annual%20Report/Cederroth_Svensk_%C3%A5rsredov_2013_lowres.p

df   

12 OFFENTLIGHET 

Forslag til offentlig versjon av meldingen følger ved oversendelsen av denne melding. Begrunnelse for unntak fra 

offentlighet er inntatt i oversendelsesbrevet til Konkurransetilsynet.  

 

 

For Orkla ASA 

 

Advokatfirmaet Selmer DA 

 

 

________________________ 

Ole-Andreas Torgersen 

http://www.orkla.no/aarsrapport/2013
http://www.cederroth.com/Global/com/Annual%20Report/Cederroth_Svensk_%C3%A5rsredov_2013_lowres.pdf
http://www.cederroth.com/Global/com/Annual%20Report/Cederroth_Svensk_%C3%A5rsredov_2013_lowres.pdf
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