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Avgjørelse A2011-50 Hotel Bergen Airport AS / Hotel Savoy AS /
Hotel Folketeateret AS / Clarion Hotel Oslo Airport AS —
ChoHSMG AS - konkurranseloven § 19 - delvis opphevelse av
gjennomføringsforbudet

Konkurransetilsynet viser til brev 21. desember 2011 med anmodning om unntak fra
gjennomforingsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd, i forbindelse med Hotel Bergen
Airport AS, Hotel Savoy AS, Hotel Folketeateret AS og Clarion Hotel Oslo Airport AS (heretter
"kjøperne") sitt oppkjøp av virksomheten i ChoHSMG AS ("ChoHSMG"). Anmodningen er
inntatt som en del av alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom samme parter.

Etter det opplyste innebærer foretakssammenslutningen at kjøperne overtar driftsrelatert
eiendeler, varelager og rettigheter fra konkursboet etter ChoHSMG. I tillegg vil kjøperne
reengasjere ChoHSMG sine ansatte som er, eller vil bli oppsagt, av konkursboet.

Anmodningen om unntak fra gjennomforingsforbudet er begrunnet med at ChoHSMG er under
konkursbehandling. Det er opplyst at konkurs ble åpnet den 20. desember 2011, etter
konkursbegjæring fra Skatt Ost. Avtalen mellom ChoHSMG, deres konkursbo, og kjøperne er
inngått for å sikre videre drift av virksomheten i ChoHSMG, som i det vesentligste har bestått i å
drive renhold ved kjøpernes egne hoteller. Transaksjonen vil videre bidra til å sikre
arbeidsplassene til ChoHSMG sine 120 ansatte.

Det er opplyst at det er avgjørende at overtakelsen av virksomheten i ChoHSMG finner sted
omgående da konkursboet ikke ser seg i stand til å drive virksomheten videre frem til fristen for å
pålegge fullstendig melding loper ut. Melder har videre påpekt at man frykter at nøkkelpersonell
vil forsvinne fra virksomheten som folge av den usikre situasjonen som foreligger.

Det er i den alminnelige meldingen opplyst at foretakssammenslutningen ikke vil ha
konkurransemessige implikasjoner. Melder angir i den forbindelse at foretakene ikke har
overlappende virksomhet.

Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 19 annet ledd av eget tiltak gjøre
unntak fra gjennomføringsforbudet i enkeltsaker. Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er
ment som en snever unntakshjemrnel som Konkurransetilsynet kan benytte for å håndtere særlige
tilfeller.1

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 folge av forbudet. Det er videre presisert at det ikke er tilstrekkelig for unntak at
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gjennomforingsforbudet 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 gjennomforingsforbudet etter konkurranseloven § 19 annet ledd. Praksis fra
Kommisjonen viser at terskelen for å gjøre unntak fra gjennomforingsforbudet er meget høy.

Etter en konkret helhetsvurdering i har Konkurransetilsynet kommet til at det kan gjøres delvis
unntak fra gjennomforingsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn
fattet folgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:

Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at Hotel
Bergen Airport AS, Hotel Savoy AS, Hotel Folketeateret AS og Clarion Hotel Oslo Airport
AS kan overta ovennevnte virksomhet i ChoHSMG AS - deres konkursbo —og foreta de
tiltak som er nødvendige for å sikre videre drift.

Utover unntak som nevnt ovenfor gjelder gjennomforingsforbudet fullt ut. Overtredelse av
gjennomforingsforbudet kan medføre overtredelsesgebyr og straff i medhold av
konkurranseloven §§ 29 og 30.

Konkurransetilsynet presiserer at et delvis unntak fra gjennomforingsforbudet med hjemmel i
konkurranseloven § 19 annet ledd, ikke innebærer at det er foretatt en vurdering av
foretakssammenslutningen i henhold til bestemmelsene i konkurranseloven §§ 16 flg.
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