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Avgjørelse A2011-7 – Reitangruppen AS – Nordenfjeldske Travelnet
AS og Nordenfjeldske Invest AS - konkurranseloven § 19 annet ledd
- delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet
(1)

Konkurransetilsynet viser til brev 15. februar 2011 med anmodning om unntak fra
gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd, framsatt på vegne av Reitangruppen
AS (heretter ”Reitangruppen”). Videre vises det til alminnelig melding om
foretakssammenslutning mellom Reitangruppen og Nordenfjeldske Travelnet AS (”NF
Travelnet”) og Nordenfjeldske Invest AS (”NF Invest”) inngitt 11. februar. Det vises også til
alminnelig melding om foretakssammenslutning mellom Boa Holding AS (”Boa”) og Det
Nordenfjeldske Dampskibsselskap AS (”NFDS”) inngitt samme dag. Det er opplyst at
transaksjonene er gjensidig avhengig av hverandre og vil gjennomføres simultant.

(2)

Etter det opplyste vil foretakssammenslutningen skje ved at Reitangruppen overtar NFDS sine
datterselskaper NF Travelnet og NF Invest, mens Boa overtar Reitangruppens eierandel i NFDS.
NFDS eies p.t av Reitangruppen og Boa i felleskap med 50 prosent av aksjene hver.

(3)

Det er i anmodningen vist til at NFDS er i en akutt likviditetskrise, som følge av situasjonen i
NFDS datterselskap Helitrans AS. Helitrans AS eies av NFDS gjennom datterselskapet
Nordenfjeldske Luftfart AS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til støtte for dette er det fremlagt dokumentasjon i form av foreløpig
årsregnskap og balanse for 2010 for NFDS og dets datterselskaper og likviditetsrapport for
Helitrans AS, per uke 6 i 2011.

(4)

Det opplyses videre at den finansielle situasjonen i NFDS og datterselskapet Helitrans AS
medfører at det er av stor betydning at transaksjonen beskrevet ovenfor kan gjennomføres
omgående uten hinder av gjennomføringsforbudet.

(5)

Det fremgår av alminnelig melding av 11. februar 2010 at Reitangruppen ikke har overlappende
virksomhet med målselskapene. 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
unntak 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.
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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) 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 gjøres delvis
unntak fra gjennomføringsforbudet i dette tilfellet. Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn
fattet følgende avgjørelse etter konkurranseloven § 19 annet ledd første punktum:
Gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd er ikke til hinder for at
Reitangruppen AS kan overta aksjene i selskapene Nordenfjeldske Travelnet AS og
Nordenfjeldske Invest AS.

(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.

(11)

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 henhold til bestemmelsene i konkurranseloven §§ 16 flg.
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