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Avgjørelse A2009-10 – Aegir Norway Holding AS – Roxar ASA 
– konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra 
gjennomføringsforbudet  
 
 
Konkurransetilsynets viser til anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i 
konkurranseloven1 § 19 første ledd fremsatt på vegne av Aegir Norway Holding AS […….. ]2  
 
Anmodningen er fremsatt i forbindelse med Aegir Norway Holding AS' ("Aegir") planlagte 
erverv av minimum 90 prosent av aksjene i selskapet Roxar ASA ("Roxar). Aksjene i Roxar er 
notert på Oslo Børs.  
 
I anmodningen er det opplyst at den planlagte transaksjonen skal finne sted ved at Aegir 
fremsetter et frivillig tilbud om erverv av minimum 90 prosent av aksjene i samsvar med kapittel 
6 i verdipapirhandelloven.3 Det er opplyst at det frivillige tilbudet vil offentliggjøres rundt 
[…….],4 og at tilbudet også vil inneholde en rekke andre betingelser. Videre er det opplyst at 
Aegir parallelt med det frivillige tilbudet planlegger å erverve aksjer i Roxar i markedet gjennom 
Oslo Børs' eget handelssystem. På denne bakgrunn medfører den planlagte transaksjonen at det 
vil foreligge en foretakssammenslutning etter konkurranseloven § 17.  
 
Ifølge anmodningen har Aegir og Roxar overlappende virksomhet innen "Oil/Gas/Water metering 
and monitoring equipment to be used onshore".  Det er opplyst at markedsandelene på 
verdensbasis etter foretakssammenslutningen antas å ville utgjøre [5-15]5 prosent. Utover dette er 
det opplyst at selskapene ikke har overlappende virksomhet.  
 
Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet er begrunnet med at det for den delen 
av den planlagte transaksjonen som omfatter erverv av aksjer i markedet vil være nødvendig å 
foreta oppgjør til selgende aksjeeiere og foreta levering av aksjene innen den fristen som Oslo 
Børs' egne handelsregler6 fastsetter. I henhold til handelsreglenes punkt 5.8 er fristen for slikt 
oppgjør fire virkedager etter at handelen er gjennomført.  
 

                                                      
1 Lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger 
(konkurranseloven). 
2 Unntatt etter forvaltningsloven § 13 nr. 2, jf. offentleglova § 13 
3 Lov av 29. juni 2007 nr 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven). 
4 Unntatt etter forvaltningsloven § 13 nr. 2, jf. offentleglova § 13 
5 Unntatt etter forvaltningsloven § 13 nr. 2, jf. offentleglova § 13 
6 Norex Member Rules versjon 2.0, juni 2008.  
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Konkurranseloven inneholder ikke et tilsvarende unntak fra gjennomføringsforbudet ved 
offentlige overtakelsestilbud mv. som fusjonsforordningen7 artikkel 7 nr. 2. Oppgjør og 
overlevering som beskrevet ovenfor vil derfor etter de norske konkurransereglene innebære 
utveksling av ytelser som vil være i strid med gjennomføringsforbudet.8 I anmodningen er det 
fremhevet at det er viktig for Aegir at gjennomføringsforbudet er opphevet underveis i hele 
prosessen, og fra og med offentliggjøringen av det frivillige tilbudet, slik at det ikke oppstår 
usikkerhet med hensyn til om transaksjonen gjennomføres i strid med konkurranselovens regler.  
 
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 fusjonsforordningen artikkel 7 nr. 2.  
 
Konkurransetilsynet har fattet følgende avgjørelse i medhold av konkurranseloven § 19 annet 
ledd: 
 
Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Aegir 
Norway Holding AS gjennomfører et offentlig overtakelsestilbud eller en serie 
transaksjoner i aksjene i Roxar ASA, hvoretter det fra forskjellige selgere erverves kontroll 
som nevnt i konkurranseloven § 17, forutsatt at:   
 

(a) foretakssammenslutningen meldes omgående til Konkurransetilsynet i samsvar 
med konkurranseloven § 18, og 

 
(b) Aegir Norway Holding AS ikke utøver stemmerettighetene knyttet til aksjene 

eller kun gjør det for å bevare den fulle verdi av sin investering og etter særskilt 
unntak fra Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd.  

 
For øvrig gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av gjennomføringsforbudet kan 
medføre ileggelse av overtredelsesgebyr i medhold av konkurranseloven § 29.    
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingunn Bruvik (e.f.) 
seksjonsleder  
 

Monica Galtung Døsvig 
seniorrådgiver 
 

 
 
 
 

 
Mottakere: 
Wiersholm  Postboks 1400 Vika 0115 Oslo 
 
 
 

 
7 Rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om kontroll med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen) 
8 Konkurranseloven § 19 første ledd.  


