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Vedtak V2019-24 - Tieto Oyj - Evry ASA - konkurranseloven § 16 - 

godkjenning av kjøper - oppheving av gjennomføringsforbud

1 Bakgrunn
Konkurransetilsynet fattet 1. november 2019 vedtak («Vedtaket») om inngrep mot 
foretakssammenslutningen mellom Tieto Oyj («Tieto») og EVRY ASA («EVRY») (samlet 
«Partene»).
Konkurransetilsynet kom til at foretakssammenslutningen kunne føre til 
konkurransebegrensende ikke-koordinerte virkninger og dermed i betydelig grad hindre 
effektiv konkurranse innen sak- og arkivsystemer til offentlig sektor i Norge.
Partene fremla forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet fant at de foreslåtte 
avhjelpende tiltakene ville avbøte de konkurransemessige virkningene som 
foretakssammenslutningen kunne føre til. Tilsynet fattet på bakgrunn av dette vedtak om 
inngrep hvor foretakssammenslutningen ble tillatt på vilkår, jf. Konkurranseloven2 § 16 annet 
ledd, jf. § 20 tredje ledd.
EVRY har i brev 11. november 2019 anmodet Konkurransetilsynet om å godkjenne Karbon 
Invest AS («Karbon») som kjøper av EVRYs virksomhet innenfor sak- og arkivsystemer, samt 
om å oppheve gjennomføringsforbudet i relasjon til foretakssammenslutningen mellom EVRY 
og Tieto fra det tidspunkt Karbon er godkjent som kjøper. Konkurransetilsynet har hatt kontakt 
med og innhentet ytterligere informasjon fra EVRY og Karbon. EVRY har også, på eget 
initiativ, supplert anmodningen med informasjon.
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Konkurransetilsynets vurdering 

Anmodning om å godkjenne Karbon som kjøper
I henhold til Vedtaket har EVRY forpliktet seg til å avhende hele sin virksomhet innenfor sak- 
og arkivsystemer slik at den utskilte virksomheten kan fungere som en operativ enhet 
(«Virksomheten»), jf. Vedtakets vilkår 2 a), og Vedlegg 1. For å sikre at salget er egnet til å 
avbøte de konkurransebegrensende virkningene, slik det er beskrevet i Vedtaket, skal
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r-i Vedtak V2019-23 - Tieto Oyj - Evry ASA - Konkurranseloven § 16 jf. § 20-inngrep mot 

foretakssammenslutning - vilkår.
2 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 1
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Etter en konkret og samlet vurdering av den informasjon som er fremlagt i saken, er 
Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet i Vedtakets vilkår 11 kan oppheves 
med virkning fra dette vedtakets dato.
Dette vedtaket innebærer ikke en bekreftelse av at Partene har opptrådt i samsvar med sine 
forpliktelser etter Vedtaket. Vedtakets vilkår 1 til 10 vil fortsatte gjelde fullt ut i den grad de 
ikke allerede er oppfylt.
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3 Vedtak
På denne bakgrunn og med hjemmel i vedtak V2019-23 fatter Konkurransetilsynet følgende 
vedtak:

(27)

Karbon Invest AS godkjennes som kjøper av EVRYs sak- og arkiwirksomhet, jf. 
vedtak V2019-23 vilkår 2 b) og c).
Gjennomføringsforbudet i vedtak V2019-23 vilkår 11 oppheves med virkning fra 
dette vedtakets dato.

Karbon og Partene 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.
Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 29. En eventuell klage 
stiles til Konkurranseklagenemnda, men sendes til Konkurransetilsynet.
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Med hilsen

Gjermund Nese (e.f.) 
avdelingsdirektør
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