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Onshore
Well Data (brønndata)
Processing (prosessering)

Interpretation (tolkning)
Data Anal¡ics (dataanalyser)

TGS Nopec er et allmennaksjeselskap, og er notert på Oslo Børs. I tillegg til ervervelse av
too o/o av aksjene i TGS AS, innehar TGS Nopec samtlige aksjer i følgende selskaper:

- TGS Contracting AS (o i omsetning og negativt driftsresultati zory)

- Maglight AS (o i både omsetning og driftsresultati zory)

- Marine Exploration Partners AS (o i både omsetning og driftsresultat i zorT)

- TGS AP Investments AS (zz3 724 ooo i omsetning oggo 268 i driftsresultat i zorT)

TGS har hovedkontor i Asker, med operasjonelt kontor i Houston, USA. Selskapet har 5Bo
ansatte. TGS Nopec er ikke medlem av bransje- eller arbeidsgiverorganisasjoner i Norge. For
mer informasjon om virksomheten vises det til selskapets nettside: w¡¡ly-tgs.eaqllp_rcduc,Iq:
se-ryleet.

SPECTRUMASA

Spectrum er et selskap notert på Oslo Børs. Spectrum driver, i likhet med TGS Nopec,
virksomhet på markedene for seismiske data og seismikktjenester. Spectrum tilbyr
lisensiering av seismiske data gjennom egne multiklientbibliotek, og seismikktjenester
primært med utgangspunkt i egne data. Kundene er i hovedsak olje- og gasselskaper over
hele verden.

Spectrum har kontorer i Norge, USA, Storbritannia, Brasil, Australia, og Singapore. For mer
informasjon om virksomheten vises det til selskapets nettside:
h !]Lps:l/raruau. s p e c t r_u m&e o¡ç) !ù/.

Selskapet eier roo 0/o av aksjene i selskapene:

- Carmot Seismic AS (zor7, 3763 ooo driftsinntekter og t 5gZ ooo i driftsresultat)
- Carmot Processing AS (zor7, o i både omsetning og driftsresultat)
- Spectrum Geo AS (zot7, zt5 519 ooo i både omsetning og driftsresultat i zorT)

I tillegg eier selskapet direkte eller indirekte too o/o av aksjene i disse selskapene som også er
innenfor de virksomhetsområder som berøres av foretakssammenslutningen. Vennligst se

notene i Spectrums årsrapport for nærmere informasjon.

- Spectrum Geo Ltd (UI()

- Spectrum Geo Inc (USA)

- Spectrum Geo Pte Ltd (Singapore)

- Spectrum Geo do Brasil Servicos Geofisicos LTDA (Brazil)

- Spectrum Geo Pty Ltd (Australia)

- Spectrum Pty Ltd (Australia)
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Spectrum Geo GmbH (Switzerland)

Spectrum Geo S.A. de C.V. (Mexico)

Spectrum Geo Panama LLC (Panama)

Spectrum-Geopex Egypt Ltd (Egypt) N/A Joint venture - 5oo/o

BESKRIVELSE AV DET RELEVANTE MARKED

Innledning

Engelske konkurransemyndigheter (Office of Fair Trading "OFT") har i avgjørelsene
CGG/Veritas' og GCCVeritas/Fugro' delt produktmarkedene knyttet til seismiske data i tre
markeder; markedet for innhenting og lisensiering av seismiske data, prosessering av
seismiske data og tilleggstjenester for seismiske data. Disse vil bli gjennomgått i det
følgender.

Markedet for innhenting og lisensiering av seismiske data

Markedet omfatter både kontraktseismikk og multiklientseismild<

Seismiske data brukes av olje- og gasselskaper for å analysere mulige olje- og gassressurser
i et geografisk område. De seismiske dataene gir informasjon som er nødvendig for olje- og
gasselskapene for å ta beslutninger om å bore/ ild<e bore. Dette kan relatere seg til boring
av letebrønner, men også til boring i eksisterende felt.

Når et oljeselskap eller gasselskap skal innhente den nødvendige informasjonen - de
seismiske dataene, kan de velge å erverve den enten eksklusivt gjennom kontrakt med et
selskap som driver med seismikkvirksomhet, d.v.s selskap som disponerer over seismikkskip
og annet nødvendig utstyr, eller ved lisensiering fra innehaver av et multildientbibliotek.

I(ontraktseismikk innebærer at kunder etterspør innsamling av data Ífa definerte områder.
I(ontrakter inngås vanligvis etter en anbudsprosess, og kunden får eierskap og eksldusiv
bruksrett til dataene. I(ontraktene inngås enten med en fastsatt dagrate og varighet, eller
med avtalt pris for leveranser av seismikk íla et definert areal.

Multiklientbibliotek består i at seismikkselskapene på eget initiativ og for egen kostnad
samler inn seismiske data i områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Etter en enkel
omarbeidelse av dataene legges disse inn i et såkalt bibliotek som olje- og gasselskapene kan
ffi tilgang til ved kjøp av en brukslisens. Vanligvis forhåndskjøper enkelte kunder (olje- og
gasselskaper) lisens til de aktuelle dataene før de er samlet inn, såkalt "pre-funding".

Partene i denne transaksjonen har kun virksomhet innen salg av lisenser til eget
multildientbibliotek. Partene disponerer ikke over egne skip, og tilbyr således ikke å
fremskaffe data gj ennom kontraktseismikk.

OFT vurderte i avgjørelsene CGGlVeritast og GCCVeritas/Fugro+ om kontraktseismild< og
multildientseismild< inngikk i samme marked. Selv om OFT ildce konlduderte endelig anså
OFT at gode grunner talte for at kontrakt og multildient inngår i samme marked idet det i
begge tilfeller forelå umiddelbar tilbudssidesubstitusjon.

(r+)

("r)

(26)

'Office of Fair Trading,MElzT45lo6 avgjørelse datert 6. februar zoo7.

'Office of Fair Trading,MEl5TSoln, avgjørelse datert ro. januar zor3.
¡ Office of Fair Trading,MElzT45lo6 avgjørelse datert 6. februar zoo7.
+ Office of Fair Trading , MEl578olrz, avgjørelse datert ro. januar zor3.



Side 7 av 16

þù Som beskrevet ovenfor har kundene (olje- og gasselskapene) flere valg om hvordan de
ønsker å innhente seismiske data. En tilbyder av kun kontraktseismild< vil konkurrere med
en tilbyder av multildientseismikk, all den tid kunden etterspØr seismiske data som begge
parter kan tilby. Fra kundens perspektiv er det følelig etterspørselssubstitusjon mellom de
kontraktseismikk og multiklientseismikk, ettersom seismiske data kan anskaffes både
gjennom kontraktseismild< og multiklientseismild<. Dette er et forhold som underbygger at
tjenestemodellene inngår i samme marked.

(r8) Videre foreligger det ikke helt klare skiller mellom tilbydere av kontraktseismild< og
multildient-seismikk idet noen aktører tilbyr begge deler, eksempelvis Weston Geo, CGG og
PGS. Det er spesielt enkelt for tilbydere av kontraktseismild< å tilby multi-klientbibliotek
idet de innehar skip som kan innhente informasjonen til biblioteket. Dette underbygger at
det foreligger ett marked for seismild<data.

(rg) Et annet faktum er at tjenestemodellene disiplinerer hverandre i markedet. Dersom prisene
på lisenser til multi-klient blir for høye vil kundene velge kontakttjenesten, da vil de også Ë
eksldusiv eierskap til dataene. Dette forholdet taler også for at det foreligger ett marked for
seismikkdata.

(¡") Melder er på denne bakgrunn av den oppfatning at det relevante produktmarked omfatter
både kontraktseismikk og multildientseismild<.

4.2.2

(¡r)

Segmentering etter type data

Seismiske data innhentes i form av zD-, 3D- eller 4D-seismikk. zD-data er minst detaljert,
og brukes i stor grad for å finne/kartlegge mulige hydrokarbonprospekter i et angitt område.
Hydrokarbon i grunnen indikerer mulighet for oljeforekomst. 3D-data innhentes for å gi et
mer detaljert tredimensjonalt bilde av havbunnen. 4D-data benyttes gjerne på felt som er
satt i produksjon for å vurdere endringer i reservoaret over tid. 4D data hensyntar m.a.o.
tidsdimensjonen.

Ved produksjon av seismiske data kan det være noen forskjeller mellom tilbyderne avhengig
av hvilke typer skip de rår over. For å produsere 3D og 4D ben¡tes de samme skipene, og
øvrige innsatsfaktorer er også i stor grad like. Muligheter for tilbudssubstitusjon innebærer
dermed at 3D og 4D inngår i samme marked. Det er mulig å tilby zD med 3Dl4D-skip - men
ild<e motsatt.

Gr)

GÐ Historisk har zD vært rimeligere å innhente for kundene enn 3D, og zD er derfor gjerne valgt
til screening av større områder. Overkapasitet i 3D-segmentet de seneste årene har
imidlertid gitt så lave priser for 3D at kundene til en viss grad har substituert seg bort fra zD
til fordel for 3D også for innledende undersøkelser. Dersom prisen på ¡D blir tilstreld<elig
høy, vil imidlertid kundene i mange tilfeller kunne velge zD. Dette vil disiplinere aktørene
som besitter 3D-skip og trekker dermed i retning av at zD-skipene også bør inlduderes i det
samme relevante markedet som 3Dl4D-skip. I noen tilfeller kan det være at kunder etterspør
zD data fordi det går vesentlig raskere å dekke et gitt areal med zD enn ZDI+D.l de to
avgjørelsene fra OFT ble det ild<e konldudert endelig på hvorvidt zD-seismikk inngår i
samme marked som 3Dl4D-seismikk, da transaksjonene uansett ikke hadde
konkurransebegrensende virkninger.

Gò Sondringen i tidligere praksis knytter seg hovedsakelig til aktører som har egne
seismild<skip. Som nevnt har partene i nærvæ¡ende transaksjon ikke egne skip. Partene
tilbyr kun lisenser til egne multildientbibliotek, som inlduderer både zD og 3D data. Dataene
innhentes basert på kontrakt med aktører som disponerer over skip. Kunder som Ønsker
lisens til multildientbibliotek etterspØr både zD og 3d data. Hovedårsaken til at kunder
ønsker zD data er gjerne at de kun skal gjennomføre en overordnet analyse av et område.
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En slik analyse krever ikke mer omfattende 3D data. En kunde som Ønsker å gjennomføre
en mer detaljert analyse av et område basert på 3D-data vil normalt ikke kjøpe lisens til zD-
data, med mindre prisen på 3D-data er så høy at zD-data anses tilstrekkelig. Som nevnt
ovenfor har prisforskjellene mellom zD og3D nærmet seg hverandre de senere år. En aktør
som tilbyr lisens til seismiske data gjennom multiklientbibliotek tar sikte på tilby data som
dekker kundenes ulike behov, og vil derfor anskaffe både zD og 3D, for å bygge opp bibliotek
som kundene ønsker å benytte.

(¡¡) Utvildingen mot produlcer hvor AI inngår som en del av det analyseverktøy som brukes vil
ytterligere forsterke at zD og 3D inngår i det samme produktmarkedet, hvor mengden data
vil være sentralt og hvor både zD og 3D data bør inngå for å Ë tilstrekkelig datamengde.

(¡0) Melder er på denne bakgrunn av den oppfatning at markedet for seismiske data omfatter
både zD, 3D og 4D seismild<.

4.2.3 Det geografiske marked

Gz) Når det gjelder den geografiske inndelingen av markedet vurderte OFT at markedet trolig
var globalt, jf. GCCVeritaslFugro avsnitt 22-23. I følge OFT er den snevreste mulige
inndelingen et separat marked for Nordsjøen, men OFT konkluderte ikke endelig
vedrørende den geografi ske avgrensningen.

(:B) I(undene til tilbydere av seismiske data opererer i et globalt marked. Således har
I(ommisjonen slått fast at letevirksomhet må anses som et eget marked, hvor oljeselskapene
konkurrerer om petroleumsressursene, d.v.s. om lisenser som gir rett til å drive
letevirksomhet for å avdeld<e slike ressurser.s I(ommisjonen har lagt til grunn at markedet
for letevirksomhet er verdensomspennende. I tråd med dette vil oljeselskapene etterspØrre
seismiske data fra aktuelle leteområder over hele verden, noe som bekrefter at markedet for
seismiske data i tråd med markedet for letevirksomhet er globalt.

Gù Melder er på denne bakgrunn av den oppfatning av markedet er globalt.

4.3 Markedet for prosessering av seismiske data

(+") Prosessering av seismiske data er konvertering av rådata som er samlet ved
datainnhentingen (enten gjennom zD-,3D-, eller 4D-seismild<) til et format som kundene
kan tolke. OFT vurderte i GCCVeritas/Fugro hvorvidt prosessering av zD-, 3D- og 4D-data
inngår i samme marked.

(+t) Fra et etterspørselsperspektiv vil det ild<e være substitusjon mellom tjenstene knyttet til
prosessering av henholdsv is zD, 3D og 4D data, ettersom kunden må prosessere den
konkrete dataen som er anskaffet, jf. GCCVeritas/Fugro avsnitt 26. Pä den annen side
foreligger det tilbudssubstitusjon, ettersom en tilbyder av prosesseringstjenester som regel
kan prosessere alle typer seismiske data uavhengig av innhentingsmetode. For eksempel vil
en aktør som ikke henter inn 4D-data likevel være i stand til å prosessere 4D-data, jf.
GCCVeritas/Fugro avsnitt 26. OFT konkluderte ild<e endelig vedrørende denne
segmenteringen ettersom transaksjonen uansett ild<e hadde konkurransebegrensende
virkning. Melder er av den oppfatning at markedet inkluderer prosessering av både zD-,3D-
og 4D-data, og vil legge dette til grunn i konkurransevurderingen.

(+r) Når det gjelder den geografiske avgrensningen av prosesseringsmarkedet vurderte OFT i
GCCVeritas/Fugro hvorvidt markedet er globalt, eller snevrere som f.eks. et eget marked for
Nordsjøområdet. Ettersom dataene kan bli prosessert over hele verden, de fleste tilbydere
tilbyr prosessering på et globalt marked og de største kundene kjøper prosesseringstjenester
over hele verden, taler dette for at markedet er globalt i utstrekning. Videre foreligger det

Se Kommisjonens avgjørelser i M. 1383, M.3o8o, M.33r8.
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Bilag 7:
Bilag 8:

Bilag 9:

Årsregnskap 2or7 TGS Nopec Geophysical CompanyASA
Årsregnskap zorS Spectrum ASA
Årsregnskap zotT Spectrum ASA

ro. OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET

(88) Denne meldingen med vedlegg inneholder opplysninger som det av konkurransemessig
betydning å unnta offentligheten. Det bes om at bilag r, 3, 4 og 5 med vedlegg unntas
offentlighet etter forvaltningsloven $ r3(r) nr z.

(Sg) Offentlig versjon av meldingen følger vedlagt, sammen med begrunnelse for opplysninger
som ønskes unntatt offentlighet i samsvar med konkurranseloven $ r8b.

Bilag ro: Offentlig versjon av melding om foretakssammenslutning

***

DTAS

Olav
Advokat


