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 Innholdsutvikling AS'  erverv av aksjer i Intermedium AS – avgjørelse 
om ikke-inngrep 
 
 
Avgjørelse A2004/17 
 

1 Bakgrunn 
Konkurransetilsynet viser til brev av 29. april 2004, hvor Innholdsutvikling AS (Innholdsutvikling) 
melder om at selskapet har ervervet 57% av aksjene i Intermedium AS (Intermedium).  
 

2 Partene 
Innholdsutvikling 
Orkla Media AS (Orkla), A-pressen ASA (A-pressen) og AS Norges Handels- og Sjøfartstidende 
(NHST) har i fellesskap etablert selskapet Innholdsutvikling. Det er også inngått intensjonsavtale 
med Bergens Tidende AS (Bergens Tidende), Stavanger Aftenblad AS (Stavanger Aftenblad), 
Adresseavisen ASA (Adresseavisen) og NTB AS (NTB) om eierskap i selskapet. Når endeling 
avtale inngås vil eierandelene være som følger: 

• NHST 20 % 
• A-pressen 20 % 
• Orkla Media 20 % 
• NTB 20 % 
• Bergens Tidende 6,67 % 
• Stavanger Aftenblad 6,67 % 
• Adresseavisen 6,67 % 

 
InterMedium 
InterMedium er et norskeiet markeds- og medieovervåkningsselskap som leverer tjenester til 
profesjonelle bedriftskunder i privat og offentlig sektor. Selskapet ble etablert i 1998. 
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Kjernevirksomheten er knyttet til automatisk overvåkning, filtrering av informasjon og utarbeidelse 
av manuelle markedsanalyser (salg av innhold for andre gang).  
 
 
 
 

3 Ervervet 
Ervervet gjøres ved en kombinasjon av aksjekjøp og emisjon som resulterer i at Innholdsutvikling 
vil eie 57 % av aksjene i InterMedium. Ledelsen og de ansatte i Intermedium vil sammen med 
finansielle investorene eie de resterende 43 % av aksjene. 
 

4 Lovgrunnlaget for inngrep 
InterMedium har i følge meldingen en omsetning på 5,6 millioner kroner. 
Foretakssammenlutningen har ikke en EFTA/EF- dimensjon ettersom denne omsetningen er for lav 
til å oppfylle terskelverdiene for slike foretakssammenlutninger. EØS avtalen er derfor ikke til 
hinder for at Konkurransetilsynet behandler foretakssammenslutningen.   
 
Konkurransetilsynet kan gripe inn mot bedriftserverv, dersom tilsynet finner at vedkommende 
erverv vil føre til eller forsterker en vesentlig begrensning av konkurransen i strid med formålet i 
konkurranseloven av 1993 (krrl. 1993) § 1-1, se krrl. 1993 § 3-11. Med bedriftserverv menes også 
fusjon, erverv av aksjer eller andeler og delvis erverv av bedrift, se § 3-11 annet ledd. Det 
foreliggende ervervet er et bedriftserverv i konkurranselovens forstand. 
 

5 Konkurransemessig vurdering 
Oppkjøpet vil ha ulik innvirkning på de ulike berørte markedene. I markedet for arkivtjenester vil 
oppkjøpet kunne innebære økt konkurranse. Også i markedet for medieovervåkning vil oppkjøpet  
kunne ha positive virkninger, men her vil virkningen kunne bli påvirket av hva som skjer i markedet 
for elektronisk innhold. I det sistnevnte markedet har eierselskapene i InterMedium til sammen en 
betydelig samlet markedsandel, hvis man tar utgangspunkt dagspresseopplaget. Oppkjøpet vil 
derfor innebære en betydelig økt konsentrasjon i markedet for elektronisk innhold, noe som i 
utgangspunktet vil kunne virke negativt på konkurransen.  
 
På den annen side oppnås det gjennom ervervet effektivitetsgevinster i form av reduserte 
transaksjonskostnader for eierselskapene, reduserte søkekostnader for distributørene og mer 
oversiktlig marked for sluttbrukerne, blant annet som følge av ny teknologi. I dag er tilbudet preget 
av at innholdsleverandørene opererer med ulike formater. Intermedium skal sørge for teknisk 
integrasjon i det alle de ulike formatene samles i en database ved bruk av Intermediums teknologi 
for så å gjøres om til et felles format.  Kundene slipper da de tekniske problemene som oppstår ved 
å måtte forholde seg til ulike formater. En slik felles plattform gjør det videre mer aktuelt å tilby 
medieovervåkningstjenester i form av elektronisk fulltekstversjoner av artikler, et produkt som til 
nå ikke har vært lite tilgjengelig på markedet.  
 
Oppkjøpet med tilhørende avtaler mellom eierne vil etter dette ha flere positive virkninger. 
Mediearkivet vil få sin første alvorlige konkurrent på markedet for arkivtjenester. Oppkjøpet med 
tilhørende avtaler vil også innebære raskere og økt tilgjengelighet av fulltekstversjoner av artikler 
på elektronisk form, noe som vil kunne ha positive virkninger både på markedet for elektronisk 
innhold og på markedet for medieovervåkning. Markedet for medieovervåkning domineres i dag av 
Observer, som på sin side i liten grad leverer fulltekstversjoner av artikler. Oppkjøpet med 
tilhørende avtaler vil kunne medføre økt konkurranse til Observers virksomhet. Xxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 
Konkurransetilsynet forutsetter i denne forbindelse at Intermedium faktisk inngår 
videresalgsavtaler med andre distributører.    
 

6 Konklusjon 
På bakgrunn av Intermediums forpliktelser i tilknytning til oppkjøpet 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2, 
sett i sammenheng med oppkjøpets positive virkninger, finner Konkurransetilsynet at den totale  
konkurranseskadelige virkningen av oppkjøpet er begrenset. Konkurransetilsynet griper derfor ikke 
inn mot ervervet.     
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mottakere: 
Thommessen Krefting Greve Lund AS 
 
 

                                                   
1 Unntatt offentlighet, se offvl. § 5a jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2.  
2 Unntatt offentlighet, se offvl. § 5a jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. 


