
  

Inneholder konfidensiell informasjon  

Konkurransetilsynet 
Postboks 439 Sentrum 
5805 Bergen 
 
Sendes kun pr. e-post til: post@konkurransetilsynet.no 

Vår referanse: 12065992/1 Oslo, 14. august 2018 
Ansvarlig advokat: Eivind Vesterkjær  

FORENKLET MELDING AV FORETAKSSAMMENSLUTNING – ASSEMBLIN AS 
OG WENNEVOLDS ELEKTRO AS 

1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:    Assemblin AS 
Organisasjonsnummer:  965 808 752 
Adresse:   Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 
Postadresse:   3044 Drammen 
Telefonnummer:  Siri Forsberg, 09030 | 97 75 55 65 
E-postadresse:   Siri.forsberg@assemblin.no  
 

Kontaktpersoner for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 
    v/advokat Bendik T. Eckbo 
Adresse:   Haakon VIIs gate 10    
Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 
Telefonnummer:  23 11 12 32 | 97 10 31 01 
E-postadresse:   bte@thommessen.no  

1.2 Øvrig involvert foretak 

Navn:    Wennevolds Elektro AS 
Organisasjonsnummer:  980 520 684 
Adresse:   Pottemakerveien 2 
Postadresse:   0954 Oslo 
Telefonnummer:  Knut Wennevold 
E-postadresse   knut@wennevolds.no 
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Mer informasjon om Assemblin kan leses på selskapets nettsider på www.assemblin.com.  

3.2 Wennevolds Elektro AS 

Wennevolds er en elektroentreprenørbedrift med base i Oslo. Wennevolds er en 
totalleverandør av elektriske installasjoner, og utfører alle typer elektroinstallasjoner og 
montering av elektrisk utstyr, samt montering av 'spredenett' for data-, tele- og 
fiberinstallasjoner. Wennevolds har i underkant av 30 ansatte.  

Wennevolds eies av Astrid Paulette Wennevold (40 %), Knut Wennevold (35 %) og Trond 
Wennevold (25 %). 

Wennevolds har ett datterselskap, Wennevold Eiendom AS (org. nr. 987 142 782). Dette 
selskapet vil i forbindelse med transaksjonen utfisjoneres fra Wennevolds, og forbli i eie av 
Astrid Paulette Wennevold, Knut Wennevold og Trond Wennevold.  

Mer informasjon om Wennevolds kan leses på selskapets nettsider på www.wennevolds.no.  

4 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT I NORGE SISTE REGNSKAPSÅR 

Navn Omsetning (i NOK 1 000) Driftsresultat (i NOK 1 000) 

Assemblin 850 060 50 309 

Wennevolds 117 363 11 980 

5 BESKRIVELSE AV RELEVANTE MARKEDER 

5.1 De involverte foretaks aktiviteter og eventuelle overlapp 

5.1.1 Assemblin 

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Sverige, Norge 
og Finland. Selskapet utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer innenfor rør, 
elektro, sanitær, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, handlesentre, boliger og 
industrianlegg. Assemblins virksomhet drives av service- og installasjonsselskaper i Norge, 
Sverige og Finland. Driften er desentralisert men har felles ledelse, felles støttefunksjoner og 
felles arbeidsmåte. Assemblins virksomhet omfatter tre hovedgrupper: 

i) Rør: Assemblin utfører installasjoner, drift og vedlikehold og mindre 
serviceoppdrag innen rørleggerfaget. 

ii) Automasjon: Assemblin Automasjon prosjekterer og setter i drift komplette 
løsninger innenfor byggautomasjon. Assemblin hjelper også til ved ombygginger 
og modifiseringer. Fokus i løsningene ligger på miljø, sikkerhet og kundens 
spesifikke behov. Assemblin kan levere alt fra forprosjekter og driftstjenester til 
unike, skreddersydde anlegg innenfor skoler, kontor- og næringsbygg. 

iii) Elektro: Assemblin tilbyr komplette installasjoner for små og store bygg – 
boliger, næringsarealer, offentlige bygg og industrianlegg. Dette omfatter alt fra 
småinstallasjoner som nye stikkontakter, varmeovner, lyspunkter eller 
varmekabelinstallasjon, til større oppdrag som nybygg, nye el-tavler eller 
rehabiliteringsoppdrag. 
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6 VERTIKALE RELASJONER/OVERLAPP 

Det foreligger ingen vertikale relasjoner mellom partene. 

7 EFFEKTIVITESGEVINSTER  

Wennevold har vokst sterkt de siste årene men har ikke styrket seg på administrasjon. Det å 
komme inn i Assemblin vil styrke selskapet på HR og HMS, gi tilgang til Assemblins Prosjekt 
håndbok og prosjektrutiner samt en faglig sterk stab på økonomi og innkjøp. Dette antas å gi 
effektivitetsgevinster som en direkte følge av foretakssammenslutningen. 

8 TILSYN FRA ANDRE KONKURRANSEMYNDIGHETER 

Transaksjonen er ikke underlagt krav om tilsyn fra andre konkurransemyndigheter.  

Transaksjonen krever ikke lisenser eller tillatelser etter norsk lov.  

9 AVTALE OM FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN MED BILAG 

Aksjekjøpsavtalen som gir grunnlaget for foretakssammenslutningen med tilhørende bilag er 
inntatt som Vedlegg 1 til denne meldingen. 

Aksjekjøpsavtalen er å betrakte som forretningshemmeligheter. 

10 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsregnskap og årsrapport for siste regnskapsår (2017) for begge selskapene er inntatt som 
Vedlegg 4 og Vedlegg 5 til denne meldingen.  

11 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18b. Forslag 
til offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 6:  Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 7:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

12 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Melder anser at foretakssammenslutningen ikke vil ha noen virkninger på markedet. 

På bakgrunn av det ovenstående bes det om at Konkurransetilsynet godkjenner 
foretakssammenslutningen. Dersom Konkurransetilsynet har spørsmål til meldingen, ta 
gjerne kontakt med undertegnede på bte@thommessen.no, eller på telefon: + 47 23 11 11 
11.  
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Thommessen AS 
 
 
 
Bendik T. Eckbo
Advokat 
 


