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Vedtak V2014-8 - ELIXIA Holding III AS - Health & Fitness Nordic 

AB v/SATS Norge AS - FN7 årgang 2014 II AS - godkjennelse av 

kjøper  

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet fattet 12. februar 2014 vedtak V2014-2 (heretter "vedtaket") om inngrep 

mot foretakssammenslutningen vedrørende Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) 

("ELIXIA IV") og TrygghedsGruppen smba ("Trygghetsgruppen") sitt erverv av felles 

kontroll over ELIXIA Holding III AS (ELIXIA III) og Health & Fitness Nordic AB ("HFN"). 

(2) Det følger av vedtaket at Konkurransetilsynet fant at foretakssammenslutningen kan føre til en 

vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for treningssentertjenester i områdene Oslo, 

Bærum, Stor-Oslo Nord, Bergensområdet og Stavanger- og Sandnesområdet, jf. 

konkurranseloven § 16 annet ledd.   

(3) Partene fremsatte forslag til avhjelpende tiltak i samtlige av disse geografiske områdene.  

(4) Konkurransetilsynet fant at de foreslåtte avhjelpende tiltakene ville avbøte de 

konkurransebegrensende virkningene som foretakssammenslutningen kan føre til. Tilsynet 

fattet på denne bakgrunn vedtak om inngrep hvor foretakssammenslutningen ble tillatt på 

vilkår, jf. konkurranseloven
1
 § 16 annet ledd, jf. § 20 fjerde ledd.  

(5) Vilkårene innebærer at ELIXIA III og HFN forplikter seg til å selge treningssentrene ELIXIA 

Bekkestua, ELIXIA Lillestrøm, SATS Vulkan, SATS Ila, ELIXIA Hoff, SATS Grorud, 

ELIXIA Årvoll, SATS Manglerud, SATS Sandsli, SATS Stavanger og SATS Sandnes til en 

eller flere uavhengige kjøpere godkjent av Konkurransetilsynet, jf. vilkår 1 og 5 i vedtaket.  

(6) Det fremgår av vilkårene at treningssentrene må selges som operative enheter. Dette innebærer 

at salget skal omfatte kontrakter, herunder medlemsavtaler og leiekontrakter, samt øvrige 

rettigheter som er nødvendige for at kjøper skal kunne drive treningssentrene videre i de 

aktuelle lokalene, jf. vilkår 3 i vedtaket.  

(7) Partene har i brev 23. april 2014 anmodet Konkurransetilsynet om å godkjenne FN7 årgang 

2014 II AS som kjøper av ELIXIA Bekkestua, ELIXIA Lillestrøm, SATS Ila, ELIXIA Hoff, 

SATS Grorud, ELIXIA Årvoll, SATS Manglerud, SATS Stavanger, SATS Sandnes. I 

anmodningen opplyses det at kjøper har til hensikt å etablere en ny treningssenterkjede i 

konkurranse med blant annet ELIXIA og SATS. FN7 Årgang 2014 II AS er kontrollert av 

selskapene Invex Group AS, Baggins AS og Commercor AS. 

                                                      
1
 Lov 5 mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
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2 Konkurransetilsynets vurdering 

(8) I vurderingen av FN7 Årgang 2014 II AS som kjøper har Konkurransetilsynet sett hen til i 

hvilken grad salget er egnet til å avbøte de konkurransebegrensende virkningene som 

foretakssammenslutningen kan føre til, slik disse er beskrevet i vedtaket. 

(9) Konkurransetilsynet hadde møte med kjøper 2. mai 2014 hvor det ble redegjort for konseptet, 

herunder hvilke planer kjøper hadde for videre drift av de aktuelle sentrene. I møtet, samt i 

partenes anmodning om godkjenning av FN7 Årgang 2014 II AS som kjøper, ble det opplyst 

at selskapet har til hensikt å drive sentrene videre som fullsortiments treningssentre. 

(10) Konkurransetilsynet har videre mottatt informasjon som bekrefter at sentrene selges som 

operative enheter, herunder at medlemsavtaler og husleiekontrakter vil bli overført kjøper 

enten ved at kjøper trer inn i eksisterende husleieavtaler eller ved fremleie, når 

Konkurransetilsynets godkjennelse foreligger.   

(11) Kjøper har ikke tilknytning til noen av partene i foretakssammenslutningen, og 

Konkurransetilsynet anser FN7 Årgang 2014 II AS som uavhengig av partene i 

foretakssammenslutningen eller selskaper i samme konsern som disse, jf. vedtakets vilkår 5.  

(12) Basert på ovennevnte opplysninger og øvrig informasjon mottatt i anledning 

foretakssammenslutningen, finner Konkurransetilsynet at FN7 Årgang 2014 II AS oppfyller 

kravene til en egnet og uavhengig kjøper slik disse fremgår av vedtaket.  

(13) Konkurransetilsynet finner at salget av ELIXIA Bekkestua, ELIXIA Lillestrøm, SATS Ila, 

ELIXIA Hoff, SATS Grorud, ELIXIA Årvoll, SATS Manglerud, SATS Stavanger, SATS 

Sandnes til FN7 Årgang 2014 II AS avbøter de konkurransebegrensende virkningene som 

foretakssammenslutningen kan føre til i områdene Oslo
2
, Bærum, Stor-Oslo Nord og 

Stavanger- og Sandnesområdet. 

(14) Konkurransetilsynet finner etter dette at FN7 Årgang 2014 II AS kan godkjennes som kjøper 

av ELIXIA Bekkestua, ELIXIA Lillestrøm, SATS Ila, ELIXIA Hoff, SATS Grorud, ELIXIA 

Årvoll, SATS Manglerud, SATS Stavanger, SATS Sandnes.  

(15) Konkurransetilsynet presiserer at frem til salg er gjennomført, skal ELIXIA Holding III AS og 

Health & Fitness Nordic AB ikke gjennomføre transaksjonen i det eller de områder hvor 

sentre ikke er solgt, jf. vilkår 4 i vedtaket. 

3 Vedtak 

(16) På denne bakgrunn og med hjemmel i vedtak V2014-2 fatter Konkurransetilsynet følgende 

vedtak:  

FN7 Årgang 2014 II AS godkjennes som kjøper av ELIXIA Bekkestua, ELIXIA 

Lillestrøm, SATS Ila, ELIXIA Hoff, SATS Grorud, ELIXIA Årvoll, SATS Manglerud, 

SATS Stavanger, SATS Sandnes. 

(17) FN7 Årgang 2014 II AS, ELIXIA Holding III AS og Health & Fitness Nordic AB v/SATS 

Norge AS har fått kjennskap til at vedtaket skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid 

til å uttale seg. Forhåndsvarsel er derfor ikke nødvendig, jf. forvaltningslovens § 16 bokstav c.  

(18) Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 29. En eventuell klage 

stilles til Nærings- og fiskeridepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet.  

 

Med hilsen 

 
Gjermund Nese (e.f.) 

Avdelingsdirektør 
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 Se også vedtak V2014-7. 



 3 

 

 

 

 

            

 

Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 

Norge 

Håkon Cosma Størdal 

hcst@wiersholm.no 

 

Kopi til:  
      

  

  

  

 


	1 Innledning
	2 Konkurransetilsynets vurdering
	3 Vedtak

