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Avgjørelse A2010 - 28 - Fokus Bank NUF A . Halvorsen & Sønn AS -
konkurranseloven § 19 annet ledd - delvis opphevelse av
gjennomføringsforbudet

(1) Konkurransetilsynet viser til brev 25. oktober 2010 med anmodning om unntak fra
gjennomføringsforbudet i konk urranseloven § 19 første ledd , framsatt på vegne av Fokus Bank
NUF, filial av Danske Bank AS, Videre vises det til bekreftelse på a t det vil
foreligge e n meldepliktig foretakssammenslutning ved bankens tiltredelse av pantet i e - post 26.
oktober 2010, samt øvrig korrespondanse i sakens anledning.

(2) Anmodningen er fremsatt i forbindelse med at Fokus Bank vil tiltre pant og overta aksj ene i
selskapet A. Halvorsen & Sønn AS ( AHS ) i medhold av lov om finansiell sikkerhetsstillelse §
7 , og er begrunnet i at en umiddelbar tiltredelse av pantet og overtakelse av aksjene vil være
nødvendig for å hindre at selskapet forlater markedet og bank en blir påført tap.

(3) Det er i anmodningen vist til at morselskapet til AHS, Røine Gruppen AS , og søsterselskapet ,
VVS Senteret Norge AS , står i fare for å bli tatt under konkursbehandling innen kort tid . Til støtte
for dette er det fremlagt dokumentasjon so m viser at Røine Gruppen AS er begjært konkurs og at
konkursbegjæringen er berammet til behandling i Drammen tingrett 11. november 2010. Det er
for øvrig fremlagt en uttalelse fra Fokus Bank i brev 29. oktober 2010, der det opplyses at Røine
Gruppen AS sine totale forpliktelser overfor banken utgjør .

(4) I e - post 2. november 2010 er det videre vist til at AHS er en entreprenørbedrift som er helt
avhengig av løpende oppdrag og leveranser. Det anføres at en konkursbegjæring mot
morsselskapet vil føre til at kunder trekker seg og leveranser stanser , og at dette vil redusere
mulighetene for videre drift i AHS . Dette vil ytterligere forsterkes dersom det blir åpnet konkurs i
morsselskapet .

(5) I brev 29. oktober 2010 bekrefter Fokus Bank at de ikke har overlappende virksomhet med AHS .
Det gjøres gjeldende at foretakssammenslutningen ikke vil føre til eller forsterke en vesentlig
begrensing av konkurransen.

(6) Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd av eget tiltak gjøre
u nntak fra gjennomføringsforbudet i enkeltsaker. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er
ment som en snever unntakshjemmel som Konkurransetilsynet kan benytte for å håndtere særlige
tilfeller. 1
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(7) Ifølge forarbeidene vil det kunne være aktuelt å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet i
tilfeller hvor det kan påvises alvorlige konsekvenser for partene eller for samfunnet for øvrig som
en direkte følge av forbudet. Det er videre presisert at det ikke er tilstrekkelig for unntak 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)2 relevant ved vurderingen av
unntak fra gjennomføringsforbudet etter konkurranseloven § 19 annet ledd. Praksis fra
Kommisjonen viser at terskelen for å gjøre unntak fra gjennomføringsforbudet er meget høy.

(8) Etter en konkret helhetsvurdering har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjør es delvis
unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn
fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

1. Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke t il hinder for
at Fokus Bank NUF, filial av Danske Bank AS, tiltrer sitt pant og overtar aksjene i
selskapet A . Halvorsen & Sønn AS .

2. F oretakssammenslutningen må meldes til Konkurransetilsynet i samsvar med
konkurranseloven § 18 første ledd så snart som mulig og senest en virkedag etter at
banken har tiltrådt sitt pant som nevnt over.

(9) Utover unntak som nevnt overfor gjelder gjennomføringsforbudet fullt ut. Overtredelse av
gjennomføringsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr og straff i medhold av
konkurranseloven §§ 29 og 30.

(10) Konkurransetilsynet presiserer at et delvis unntak fra gjennomføringsforbudet med hjemmel i
konkurranseloven § 19 annet ledd, ikke innebærer at det er foretatt en vurdering av
foretakssammenslutningen i he nhold til bestemmelsene i konkurranseloven §§ 16 flg.

Med hilsen

Ingrid Kjelstad Gullaksen (e.f.)
seniorrådgiver

Hanne Gard Lund
førstekonsulent
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Thommessen Krefting
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