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Canica Invest AS/ Komplett ASA – konkurranseloven § 19
annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet.
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 21. oktober d.å vedrørende ovennevnte.
Søknaden om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven 1 § 19 første ledd,
gjelder Canica Invest AS (heretter ”Canica”) sitt planlagte erverv av aksjer i Komplett ASA
(heretter ”Målselskapet”). Målselskapet sine aksjer er notert på Oslo Børs. Det er i brevet opplyst
at begge selskapene har en omsetning som gjør at et erverv som medfører kontroll over
målselskapet er meldepliktig.
Formålet med ervervet er i følge melder å kjøpe seg opp til [** ************** ********* **
** ** ****** * ************]. Per i dag eier Canica 39.88 prosent av aksjene i dette selskapet.
I e-post av 23. oktober 2008 presiserer søker at som begrunnelse for søknaden vises det til
vilkårene i Norex Member Rules 2 som fastsetter at oppgjør og levering av aksjer skal skje tre
dager etter avtaleinngåelsen (T+3) 3 . Slikt oppgjør og overlevering ville ellers vært i strid med
gjennomføringsforbudet 4 .
I søknaden er det opplyst at transaksjonen er planlagt gjennomført ved at Canica først kjøper en
eller flere aksjeposter i målselskapet over Oslo Børs for deretter å fremsette et pliktig tilbud.

[*********** *** *** **** ******* * ******** *** ******** *** ******
********** *** ***** *** ****** ***** **********************************
************* ???????.] De aksjene som Canica planlegger å erverve i markedet gjennom en
av de alternative transaksjonene som er beskrevet ovenfor, benevnes i de følgende som ”de Nye
Aksjene”. De aksjene som Canica allerede eier i Målselskapet forut for transaksjonen, benevnes i
det følgende som ”Aksjene”.
Ved lov om endringer i konkurranseloven av 20. juni 2008 nr. 43 ble det innført et automatisk
gjennomføringsforbud for alle meldepliktige foretakssammenslutninger. Gjennomføringsforbudet
varer frem til fristen for pålegg etter § 18 tredje ledd er utløpt 5 .
* [ ] unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetsloven § 5a jf. forvaltningsloven § 13 første ledd
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I forarbeidene til lovendringen 6 er det uttalt at det ikke vil bli innført et særskilt unntak fra
gjennomføringsforbudet for visse aksjekjøp slik som i fusjonskontrollforordningen 7 artikkel 7 nr.
2, men at Konkurransetilsynet kan gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet i enkeltsaker eller
ved forskrift. Fusjonskontrollforordningen artikkel 7 nr. 2 tillater at offentlige overtakelsestilbud
eller en serie transaksjoner i verdipapirer omsatt på et marked slik som børs, hvor det fra
forskjellige selgere erverves kontroll som omhandlet i forordningens artikkel 3, delvis kan
gjennomføres. Vilkåret er at foretakssammenslutningen meldes omgående til Kommisjonen og at
det ikke utøves stemmerett over aksjene, jf. artikkel 7 nr. 2 bokstav a) og b).
Konkurransetilsynet ser at gjennomføringsforbudet får konsekvenser for partene i en transaksjon
som omhandler erverv av noterte aksjer. Konkurransetilsynet har kommet til at det i dette tilfellet
kan gis delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd. Innholdet i
unntaket tilsvarer bestemmelsen i kontrollforordningen artikkel 7 nr. 2.
Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet
ledd:
1. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder
for at Canica erverver de Nye Aksjene i Målselskapet ved å overta og foreta
oppgjør for de Nye Aksjene i Målselskapet i tråd med de vilkår som gjelder for
erverv av verdipapirer notert på regulert marked. Konkurransetilsynet stiller
følgende vilkår for unntaket:
(a) foretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet så snart som
mulig og senest en virkedag etter at avtale om erverv av de Nye Aksjene er
inngått eller kontroll er overtatt i samsvar med konkurranseloven § 18 første
ledd; og
(b) Canica kan ikke utøve stemmerettigheter knyttet til de Nye Aksjene, eller
Aksjene, eller kun gjøre det for å bevare den fulle verdi av sin investering og
etter særskilt dispensasjon fra Konkurransetilsynet i medhold av
Konkurranseloven § 19 andre ledd.
Utover unntaket som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av
gjennomføringsforbudet kan medføre ileggelse av overtredelsesgebyr i medhold av
konkurranseloven § 29.
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