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Avgjørelse 2009-9 - Access Industries - Nordisk Mobiltelefon 
Norge AS - konkurranseloven § 19 - anmodning om 
opphevelse av gjennomføringsforbud 
 
 
Konkurransetilsynet viser til anmodning fra Access Industries Inc. (Access) datert 19. februar 
2009, (mottatt hos tilsynet på e-post den 20. februar 2009) om opphevelse av 
gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd, jf § 19 annet ledd, første pkt. Det 
vises videre til tidligere anmodning datert 9. januar 2009 og til tilsynets avgjørelse av 13. januar 
2009 i sak 2009/33 om opphevelse av gjennomføringsforbudet. 
 
Bakgrunnen for oppkjøpet følger av ovennevnte søknad og Konkurransetilsynets avgjørelse av 
13. januar 2009. Access planla den gang å kjøpe samtlige aksjer i Nordisk Mobiltelefon Norge 
AS (NMT) mens NMT var under offentlige gjeldsforhandlinger. Det har ikke lyktes partene å 
komme til en avtale, og NMT ble begjært konkurs den 20. februar 2009. Access planlegger 
samme dato å erverve virksomheten i selskapet fra konkursboet gjennom datterselskapet Ny EN 
AS, org nr 991 715 290. 
 
Søknaden av 19. februar 2009 fremmes for øvrig på samme grunnlag som søknaden av 9. januar 
2009. Realitetsendringene består dermed i at oppkjøpet nå skjer gjennom et identifisert 
datterselskap. Kjøpet vil nå omfatte eiendelene/virksomheten i det tidligere NMT, og selger blir 
konkursboet etter NMT. Dette er ikke endringer som påvirker konkurransetilsynets vurdering av 
forholdet til gjennomføringsforbudet i denne saken. 
 
Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet følgende avgjørelse med hjemmel i 
konkurranseloven § 19 annet ledd, første pkt: 
 

1. Access Industries Inc. gis unntak fra gjennomføringsforbudet i § 19 første ledd slik at et 
samlet kjøp av eiendelene og hele virksomheten i det tidligere Nordisk Mobiltelefon 
Norge AS kan skje gjennom selskapet Ny EN AS, org nr 991 715 290 fra Nordisk 
Mobiltelefon Norge AS, dets konkursbo. 

2. Access Industries Inc. gis videre tillatelse gjennom selskapet Ny EN AS, til å utøve de 
eierbeføyelser etter ervervet som har til formål å sikre videre drift av virksomheten til det 
tidligere NMT. 
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3. Unntak er videre betinget av at avtale om ervervet må meldes til Konkurransetilsynet så 

snart som mulig, og senest en virkedag etter at avtale om erverv av 
eiendelene/virksomheten er inngått, jf konkurranseloven § 18 første eller tredje ledd. 

 
Ut over unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av 
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr i medhold av konkurranseloven § 29. 
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Henrik Magnus Lande  (e.f.) 
seksjonsleder  
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rådgiver 
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