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MELDING OM FORETAKSSAMMENSLUTNING – MARS, INCORPORATED  
OVERTAKELSE AV ANICURA TC AB 

1 KONTAKTINFORMASJON 

 Melder 

Navn:    Mars, Incorporated     
Org. no.:   Mars, Incorporated har ikke organisasjonsnummer  
Adresse:   6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, USA   
Tlf.nr.:    +1 (703) 336-4747 (Peter Seka, General Counsel, Corporate) 
E-post:    peter.seka@effem.com                        

Kontakt: Advokatfirmaet Thommessen AS 
Eivind J. Vesterkjær (Partner),  
Karoline Nilsson Hollund (Senior Associate) og  
Mari Gjefsen (Associate) 

Adresse:   Haakon VIIs gate 10    
Postadresse:   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 
Tlf.nr.:    23 11 11 23 | 23 11 14 20 | 23 11 14 46 
E-post: eve@thommessen.no | khn@thommessen.no | 

mgj@thommessen.no  

 Andre involverte foretak  

Navn:    AniCura TC AB     
Reg. no.:   556972-6689 
Adresse:   Vendevägen 89, 182 32 Danderyd, Sweden 
 
Kontakt:   Mannheimer Swartling 

Stefan Perván Lindeborg (Partner) og  
Urszula Sieradzka (Senior Associate) 
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Eksempler på substitusjon som involverer kosthold for forebygging av vanlige helsetilstander 

Partene erfarer et det ofte skjer en substitusjon mellom terapeutisk dyrefôr som er utformet for å 
behandle visse helsetilstander og "vanlige" fôr som er mindre tilpasset til behandling av slike 
tilstander. Disse "mainstream"-alternativene (som vanligvis omfatter kjæledyrets vanlige kosthold, 
samt kosttilskudd og/eller medisiner som forsøker å replisere den terapeutiske effekten av anbefalt 
- dvs. optimal diett), kan ikke helse- og næringsmessig være like effektive for dyret, men de vil 
vanligvis være billigere - og dermed mer kostnadseffektive - for dyreeiere som ikke har råd til et 
terapeutisk kosthold, spesielt på lang sikt, og brukes derfor ofte som alternativer. Eksempler på 
spesifikke langsiktige helsemessige forhold hvor substitusjon skjer, er beskrevet nedenfor. 

(a) Kronisk nyresykdom. Et begrenset inntak av fosfor er klinisk bevist å redusere 
utviklingen av nyresykdom hos kjæledyr. Dermed inkluderer det optimale dietten for  
et berørt kjæledyr et spesialdesignet, lavfosfor-kosthold, samtidig som det bidrar til 
å håndtere de kliniske tegnene forbundet med nyresykdom (for eksempel 
proteinrestriksjon, styring av syrebasebalanse, etc.) - f.eks. Royal Canin er 'Renal 
Special' diett. En eier kan imidlertid i stor grad gjenskape den terapeutiske effekten 
av "Renal Special" ved å bruke det "vanlige" fôret og supplere dette med et reseptfritt 
"fosfatbindemiddel" som nøytraliserer de høye fosfornivåene i vanlig dyrefôr. Selv 
om dette alternativet ikke er det optimale behandlingsregimet, fordi vanlig 
kjæledyrsmat som regel har lavere næringsverdi på andre henseender, vil det gjøre 
behandling av kjæledyrets primære tilstand - nyresykdom - billigere. 

(b) Kattediabetes. Fedme er en av de viktigste grunnleggende årsakene til diabetes 
hos katter. Følgelig inkluderer det optimale behandlingsregimet en insulinbehandling 
sammen med et vekttapsprogram. Terapeutiske dietter utviklet for å takle diabetes 
- som Royal Canin's "Obesity Management"-fôr - vil ha lavt kaloriinnhold med høyt 
protein og høy andel fiber for å lindre tegn på tiggerferdighet. Alternativt kan eiere 
velge enten å gi lettfôr eller å la katten beholde sitt eksisterende kosthold. Disse 
tilnærmingene kan være mindre effektive i praksis, men brukes ofte som alternativer. 

(c) Hundediabetes. Diabetes er irreversibelt hos hunder (i motsetning til hos katter), 
slik at oppfølging av sykdommen vanligvis krever livslang insulinbehandling. Studier 
har vist at dietter med lavt karbohydratinnhold og høyt fiberinnhold kan bidra til å 
regulere blodsukkernivåer, og dette er en viktig ingrediens i ulike spesialdesignede 
terapeutiske dietter - f.eks. Royal Canins "Diabetic Special Low Carbohydrate"-fôr. 
Som alternativ kan veterinærer eller eiere imidlertid velge å holde hunden på en 
vanlig diett og legge til ekstra kostfiber i form av kosttilskudd (Metamucil) eller andre 
naturlige produkter, f.eks. hermetisert gresskarfiber. Dette alternativet er et billigere 
behandlingsalternativ. 

(d) Leddgikt. Næringsstoffer som har blitt vist å bidra til å lindre de kliniske 
symptomene på leddgikt, inkluderer: glukosamin, kondroitin, 
grønnsaksmuskelpulver, fiskeoljer (EPA / DHA) og curcumin osv. Terapeutiske dietter 
utviklet for å behandle leddgikt hos kjæledyr vil inkludere et utvalg av disse 
næringsstoffene - f.eks. inneholder Royal Canin's Mobility Support JS-sortiment for 
hunder blant annet grønnmelk, EPA og DHA. Som en alternativ behandling kan 
dyreeiere imidlertid bruke et ikke-terapeutisk kosthold tilsatt næringsstoffene nevnt 
ovenfor, som kan kjøpes over disk i apotek, veterinærklinikker eller kjæledyrbutikker. 
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Dette vil trolig være et billigere alternativ enn å kjøpe terapeutiske produkter, og vil 
tillate kjæledyret å fortsette på sitt foretrukne kosthold. 

(e) Uønskede reaksjoner  på fôr. Noen kjæledyr utvikler allergier mot 
proteinkomponenter i kostholdet sitt, f.eks. kylling, biff, soya, osv. Håndtering av 
disse allergiene krever å gi en enkelt kilde til protein og en enkelt kullhydratkilde for 
å unngå krysskontaminering. Royal Canin har et omfattende utvalg av terapeutiske 
matvarer til dyr med matallergier - f.eks. " Sensitivity Control (Chicken & Rice)" for 
hunder. Alternativt er det imidlertid et bredt utvalg av ikke-terapeutisk 
vedlikeholdsfôr som markedsføres som begrensede ingredienser. 9  Det ville derfor 
være lett for en dyreeier å erstatte Royal Canin-serien med ikke-terapeutisk 
mainstream eller spesialitetsfôr. 

Konklusjon på produktmarkedsdefinisjon 

I lys av det foregående er det hensiktsmessig å vurdere Transaksjonens konkurranseeffekter med 
henvisning til oppstrømsmarkeder for våtfôr for hund, tørrfôr for hund, våtfôr for katt og tørrfôr for 
katt, i tråd med Kommisjonens tidligere funn, og ikke en smalere segmentering av terapeutisk 
og/eller fysiologisk kjæledyrmat (uavhengige av definisjon). Under alle omstendigheter er det ikke 
nødvendig for Konkurransetilsynet å avgrense de relevante produktmarkedene nøyaktig i forhold til 
Transaksjonen, siden fordi Transaksjonen selv under den smaleste definisjonen av 
produktsegmentene ikke reiser noen konkurranseproblemer.    

6.2.2 Relevant geografisk marked 

Partene legger til grunn at det relevante geografiske markedet i dette tilfellet er nasjonalt, siden 
produsenter av hunde- og kattemat (inkludert de store multinasjonale produsentene) vanligvis 
leverer sine produkter gjennom nasjonale kanaler. Dette er også i tråd med tidligere praksis fra 
Kommisjonen. I Masterfoods/Royal Canin fant Kommisjonen at innkjøpsmønstre av etterspørsel "i 
hovedsak er nasjonale" når det gjelder de viktigste dagligvareforhandlerne og "nesten alltid" er 
nasjonale eller regionale når det gjelder spesialforhandlere. Prisforskjeller på distribusjons- og 
detaljnivå ble funnet å variere betydelig på tvers av medlemsstatene, og distribusjonen av 
leverandører ble også hovedsakelig organisert på nasjonalt grunnlag, særlig for å ta hensyn til 
kompleksiteten til spesialitetssegmentkunder.10 Partene foreslår at det ikke er behov for presist å 
avgrense omfanget av det relevante geografiske markedet, siden Transaksjonen ikke gir opphav til 
noen konkurranserettslige bekymringer i noen tenkelige alternative markedsdefinisjoner.  

 Levering av veterinærtjenester 

Kommisjonen har ikke tidligere vurdert markedet for levering av veterinærtjenester via 
dyreklinikker eller sykehus. I mangel av horisontal overlapp for veterinærtjenester, er det ikke 
nødvendig å vurdere potensielle markedsdefinisjoner i detalj. Siden veterinærtjenester er relevante 
i det foreliggende tilfellet kun i relasjon til disses tilleggsfunksjon som distribusjonskanal for 
dyrefôr, er det hensiktsmessig å vurdere virkningene av Transaksjonen på markedet for 

                                                 
9  For eksampel, har dyrenettbutikken Zooplus over hundre "mainstream"-fôr med begrensede antall ingredienser for hunder 
med allergi, feks. Acana Singles Grass-Fed Lamb Dry Dog food; Acana Singles Pacific Pilchard Dry Dog Food; og Burns Adult 
Original Lamb & Brown Rice. 
10 COMP/M.2544 Masterfoods/Royal Canin. 
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Bilag 5:  AniCura Holding AS Årsregnskap 2017 

AniCuras seneste årsrapport følger også vedlagt: 

Bilag 6:  AniCura Årsrapport 2017 

11 FORESLÅTTE AVHJELPENDE TILTAK  

 Oppsummering  

For å proaktivt kunne løse alle konkurranserettslige bekymringer som Kommisjonen måtte ha, 
foreslo Mars og AniCura 8. oktober 2018 et sett med avhjelpende tiltak ("Avhjelpende Tiltak") til 
Kommisjonen med sikte på å få Fase 1-godkjennelse for Transaksjonen etter EUs 
fusjonsforordning.  

Det er vår forståelse at Konkurransetilsynet har mottatt en kopi av de Avhjelpende Tiltak fra 
Kommisjonen. 

En offentlig versjon av Avhjelpende Tiltak er vedlagt: 

Bilag 7:  Offentlig versjon av Avhjelpende Tiltak  

De Avhjelpende Tiltak kan oppsummeres som følger:  

De Avhjelpende Tiltak inkluderer bl.a. en forpliktelse til å avhende hele VetFamily-virksomheten 
(VetFamily), inkludert aktivitetene til VetFamily i Norge. De Avhjelpende Tiltak gir informasjon om 
hvordan områdene der AniCura og VetFamilys aktiviteter er forbundet vil bli delt opp.  

De Avhjelpende Tiltak vil fjerne Mars' eierskap i VetFamily og derfor tillate en uavhengig 
kjøpergruppe å fortsette å operere i de relevante markedene. De Avhjelpende Tiltak vil også fjerne 
potensialet for AniCura til ha adgang til informasjon relatert til VetFamilys leverandører og 
medlemmer. Mars inkluderer hele VetFamilys virksomhet i overdragelsen, inkludert 
anskaffelsesaktivitet for andre produkter enn dyrefôr og aktiviteter i alle VetFamilys land for 
nåværende eller planlagt virksomhet. De Avhjelpende Tiltak går derfor betydelig lenger enn de 
områder som Kommisjonen anser gir grunn til bekymring.  

For videre detaljer henviser vi til full versjon av de Avhjelpende Tiltak.  

Hvis EU-kommisjonen godkjenner Transaksjonen på de vilkårene som ble foreslått i de Avhjelpende 
Tiltak som ble sendt inn 8. oktober 2018, eller senere vilkår foreslått av Mars og akseptert av 
Kommisjonen, vil disse adressere også eventuelle konkurransebekymringer i Norge (slik at det ikke 
oppstår noe behov for et formelt tilbud om avhjelpende tiltak i Norge). Mars og AniCura bekrefter 
imidlertid at de vil respektere slike vilkår også med hensyn til Norge, uavhengig av om 
Kommisjonen har jurisdiksjon til å vurdere Transaksjonens virkninger i Norge. I denne forbindelse 
henviser vi til Konkurransetilsynets sak 95/500 Orkla/Fortos, hvor Konkurransetilsynet i brev datert 
9. august 1995 foreslo en lignende løsning i en fusjonssak med delt jurisdiksjon mellom 
Konkurransetilsynet og Kommisjonen, og hvor det er vår forståelse at det i siste instans var 
Kommisjonen (og ikke Konkurransetilsynet) som fattet en formell beslutning om avhjelpende tiltak, 
ettersom Konkurransetilsynet ser ut til å ha avsluttet saken.  
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Skulle Konkurransetilsynet imidlertid anse det nødvendig at det formelt tilbys særskilte avhjelpende 
tiltak i forbindelse med fusjonskontrollprosessen i Norge, bekrefter Mars og AniCura at de 
Avhjelpende Tiltak som ble sendt Kommisjonen 8. oktober 2018 og andre senere vilkår foreslått av 
Mars og AniCura til Kommisjonen, skal anses å ha bli tilbudt også til Konkurransetilsynet med sikte 
på å bli tatt i betraktning i forbindelse med norsk fusjonskontroll knyttet til Transaksjonen (med 
den presisering at den norske prosessen nødvendigvis må koordineres med Kommisjonens 
saksbehandling, og ikke vil omfatte oppnevnelse av en egen norsk Monitoring Trustee eller Hold 
Separate Manager eller en separat norsk vurdering av kjøperens egnethet).  

 Egnethet til å fjerne konkurranseproblemer 

Mars mener at Transaksjonen ikke gir noen konkurranserettslige bekymringer med hensyn til Mars' 
kontroll (etter at Transaksjonen er gjennomført) av innkjøpssamarbeidet VetFamily i Sverige, 
Danmark og Norge. Likevel, med forbehold om denne oppfatningen, for å oppnå klarering av 
Transaksjonen i fase 1, har Mars tilbudt de Avhjelpende Tiltak, som fullt ut besvarte de bekymringene 
Kommisjonen hadde reist. 

VetFamily-organisasjonen driver en kjøpegruppe som tilbyr felles innkjøp og andre tjenester til 
uavhengige veterinærvirksomheter. Kommisjonen har opplyst at den er bekymret for Mars' potensielle 
eierskap av virksomheten som administrerer kjøpegruppen. I lys av det som har fremgått av dialog 
med Kommisjonen, forstår Mars at disse foreløpige bekymringene vedrører muligheten for utelukkelse 
av kunden i forhold til konkurrerende dyrefôrprodusenter, i lys av antallet veterinærpraksiser som er 
VetFamily-medlemmer i Sverige, Norge og Danmark. 

De foreslåtte Avhjelpende Tiltak vil fjerne Mars' eierskap i VetFamily og derfor tillate en uavhengig 
kjøpergruppe å fortsette å operere i de relevante markedene. De Avhjelpende Tiltak vil også fjerne 
potensialet for AniCura til ha adgang til informasjon relatert til VetFamilys leverandører og 
medlemmer. Mars inkluderer hele VetFamilys virksomhet i overdragelsen, inkludert 
anskaffelsesaktivitet for andre produkter enn dyrefôr og aktiviteter i alle VetFamilys land for 
nåværende eller planlagt virksomhet. De Avhjelpende Tiltak går derfor som nevnt betydelig lenger 
enn de områder som Kommisjonen anser gir grunn til bekymring og eliminerer grunnlaget for 
Kommisjonens bekymringer.  

Mars og AniCura er sikre på at VetFamily vil tiltrekke seg interesse fra flere egnede potensielle 
kjøpere, inkludert oppkjøpsfond og andre finansielle investorer, især gitt investeringsindustriens 
sterke interesse i kjæledyromsorgssektoren de siste årene.  

Mars og AniCura vil utnevne en forvalter, som må godkjennes av Kommisjonen, for å overse 
implementeringen av de avhjelpende tiltakene og gi en årlig rapport til Kommisjonen. I den grat 
Konkurransetilsynet vurderer det nødvendig, vil Mars sørge for at forvalteren også rapporterer til 
tilsynet. 

Basert på det ovennevnte kan Konkurransetilsynet konkludere at Transaksjonen, gjennom 
implementeringen av de avhjelpende tiltakene, ikke i betydelig grad vil hindre  effektiv 
konkurranse. 

11 FORRETNINGSHEMMELIGHETER  

Den foreliggende meldingen (inkludert vedlegg) inneholder forretningshemmeligheter i henhold til 
konkurranseloven § 18 b, jf. offentleglova § 13 (1), jf. forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2.  
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En foreslått offentlig versjon av meldingen er vedlagt, sammen med en forklaring på hvorfor den 
unntatte informasjonen må anses som forretningshemmeligheter.  

I den foreslåtte offentlige versjonen av meldingen, er informasjon som anses konfidensiell for både 
Mars, AniCura og/eller Nordic Capital markert i grønt.  

I tillegg inneholder meldingen med bilag informasjon som er konfidensiell også mellom partene. 
Denne informasjonen, som er tydelig identifisert, må ikke videreformidles verken til tredjeparter 
eller til den andre parten. I den vedlagte offentlige versjonen av meldingen er informasjon som er 
konfidensiell for Mars markert i blått, mens informasjon som er konfidensiell for AniCura og/eller 
Nordic Capital markert i rosa.  

Bilag 8:  Forslag til offentlig versjon av meldingen  

Bilag 9:  Begrunnelse for forretningshemmeligheter 

12 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER  

På bakgrunn av ovenstående ber partene Konkurransetilsynet om å godkjenne transaksjonen.  

Vi foreslår en samtale i løpet av de neste dagene for å avklare eventuelle spørsmål 
Konkurransetilsynet måtte ha, samt for å diskutere den videre saksbehandling.  

*** 

 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Thommessen AS 
 
 
 
Eivind J Vesterkjær 
Advokat 
 

 


