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Avgjørelse A2009-24 - Media Bergen AS - Visendi AS og
Vigeland & Co AS - konkurranseloven § 19 - delvis
opphevelse av gjennomføringsforbudet
Konkurransetilsynet viser til anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i
konkurranseloven1 § 19 første ledd av 20. mai 2009 i anledning Media Bergen AS (heretter ”Media
Bergen”) sitt erverv av innmaten i virksomhetene Visendi AS (”Visendi”) og Vigeland & Co AS
(”Vigeland”). Videre vises det til anmodning om opphevelse av gjennomføringsforbudet i samme
sak av 14. mai 2009 og Konkurransetilsynets avgjørelse A2009-23 av 15. mai 2009 hvor
anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet avslås.
Konkurransetilsynet har foretatt en fornyet vurdering av om det er grunnlag for å oppheve
gjennomføringsforbudet i anledning de ovennevnte foretakssammenslutningene. Klager har nå
kommet med nye opplysninger om situasjonen i de aktuelle foretak.
Anmodningen om opphevelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er
begrunnet med behovet for å sikre videre drift av virksomheten i Visendi og Vigeland. Foretakene
oppgis å være i akutt likviditetskrise, og gjeldsforhandlinger ble begjært torsdag 14. mai. Verken
Visendi eller Vigeland har finansielle reserver som er tilstrekkelige til å dekke den løpende driften
av virksomhetene. Som følge av foretakenes økonomiske problemer får ingen av foretakene inngått
nye kundekontrakter, eller forskuddsbetaling/delbetaling på løpende kontrakter. Foretakene får
heller ikke leverandørkreditt. Dersom det ikke innvilges unntak fra gjennomføringsforbudet vil
konsekvensen med stor sannsynlighet kunne bli avvikling av virksomhetene. Det anføres at det bes
om unntak fra gjennomføringsforbudet for å kunne legge til rette for videre drift av virksomhetene.
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd av eget tiltak oppheve
Gjennomføringsforbudet i enkeltsaker. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen en ment som
en snever unntakshjemmel som Konkurransetilsynet kan benytte for å håndtere særlige tilfeller.
Ifølge forarbeidene vil det kun være aktuelt å oppheve gjennomføringsforbudet i tilfeller hvor det
kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller for samfunnet for øvrig som er en direkte følge
av gjennomføringsforbudet. Det er videre presisert at det ikke er tilstrekkelig for opphevelse at
gjennomføringsforbudet oppleves som brysomt for partene. Ifølge forarbeidene er praksis fra
Europakommisjonen knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning nr. 139/2004 om
kontroll med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen) relevant ved vurderingen av
opphevelse av gjennomføringsforbudet etter konkurranseloven § 19 annet ledd. Praksis fra
Kommisjonen viser at terskelen for å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet er meget høy.
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Konkurransetilsynet har denne uken gjennomført en nærmere vurdering av de konkurransemessige
virkningene av foretakssammenslutningene på grunnlag av alminnelige meldinger innlevert 14. mai
2009. På bakgrunn av den foreløpige vurderingen av foretakssammenslutningen som er foretatt så
langt, og på bakgrunn av den informasjon som fremkommer i anmodningen om omgjøring finner
tilsynet etter en helhetsvurdering at det er forsvarlig å innvilge et delvis unntak fra
gjennomføringsforbudet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse i
medhold av konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:
1. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Media
Bergen AS kan overta aktivaene i Visendi AS, herunder de ansatte i selskapet, samt foreta
de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.
2. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Media
Bergen AS kan overta aktivaene i Vigeland & Co AS, herunder de ansatte i selskapet, samt
foreta de tiltak som er nødvendige for å sikre forsvarlig drift av virksomheten.
Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr i medhold av konkurranseloven
§ 29.
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