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Deres ref.:    Vår ref.: 2020/0082-197 Saksbehandler: 

Saksansvarlig: 
Jan Kristoffer Høiland 
Magnus Gabrielsen 

Dato: 29.09.2020 

 

Avgjørelse A2020-2 - Gjelsten Holding AS (Sport 1 Gruppen AS) / 

O.N. Sunde AS - Gresvig Retail Group AS m.fl. konkursbo -

konkurranseloven § 20 jf. § 16 - underretning om henleggelse av 

saken  

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet viser til melding om foretakssammenslutning mellom Gjelsten Holding 

AS/O.N. Sunde AS og deler av virksomheten til Gresvig Retail Drift AS mfl., og tilsynets 

varsel om inngrep mot foretakssammenslutningen 21. august 2020 ("varselet"). Videre vises 

det til melders merknader til varselet 10. september 2020 ("tilsvaret"), samt til øvrig skriftlig 

korrespondanse og annen kontakt i anledning saken.  

(2) Foretakssammenslutningen gjelder Gjelsten Holding AS' og O.N. Sunde AS' (heretter omtalt i 

fellesskap som "partene" eller "melderne") erverv av deler av virksomheten i Gresvig Retail 

Drift AS mfl. fra konkursboene til Gresvig Retail Drift AS og dets datterselskap 

("konkursboet") gjennom deres felleskontrollerte selskap INO Holding AS ("INO"). 

(3) Den 22. februar 2020 ble det inngått avtale mellom O.N. Sunde AS og Gjelsten Holding AS, 

hvoretter O.N. Sunde AS og Gjelsten Holding AS skulle overta felles kontroll over INO. I 

medhold av en avtale inngått 22. februar 2020 mellom INO og konkursboet skulle INO 

erverve kontroll over deler av virksomheten til Gresvig Retail Drift AS m.fl. Det foreligger 

således en foretakssammenslutning i konkurranselovens forstand, jf. konkurranseloven § 17 

første ledd bokstav b. 

(4) Gjelsten Holding AS og dets datterselskaper driver virksomhet innen investering og utvikling 

innen eiendom, samt industri- og handelsselskaper. Bjørn Rune Gjelsten er eneeier i selskapet. 

Gjelsten Holding AS hadde også 86 prosent eierandel i Sport 1 Gruppen AS.1 

(5) O.N. Sunde AS er et industrielt investeringsselskap eid av Olav Nils Sunde m.fl. Selskapet 

driver virksomhet innen cruise- og fergetransport, rederivirksomhet, produksjon av 

plastråstoff, detaljhandel innen tekstil og mote, samt eiendoms- og finansinvesteringer. 

(6) Sport 1 er et konsern bestående av Sport 1 Gruppen AS og dets datterselskap. Sport 1 driver 

virksomhet innen salg av sportsutstyr til sluttbruker gjennom egeneide butikker, og virksomhet 

                                                      
1 Eierandelen i Sport 1 Gruppen er overdratt til Sport Holding AS som ledd i foretakssammenslutningen. 
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effektivitetsgevinster kommer kundene til gode i tilstrekkelig grad, er ervervsspesifikke og 

dokumenterte, vil ervervet ikke kunne anses å hindre effektiv konkurranse i betydelig grad.6  

3 Konkurransetilsynets vurdering 

(15) Etter at varsel om inngrep mot foretakssammenslutningen ble oversendt partene 21. august 

2020, har melder inngitt kommentarer til varselet 10. september 2020. Videre har 

Konkurransetilsynet mottatt ytterligere opplysninger fra partene, og avholdt to møter med 

partene. Konkurransetilsynet har også innhentet og mottatt informasjon fra en rekke 

tredjeparter, herunder bostyrer. 

(16) I varselet kom Konkurransetilsynet foreløpig til at foretakssammenslutningen i betydelig grad 

vil hindre effektiv konkurranse i det nasjonale detaljistmarkedet for salg av sportsutstyr, i syv 

lokale detaljistmarkeder for salg av sportsutstyr, og i det nasjonale franchisegiver- og 

grossistmarkedet for salg av varer og tjenester til sportsbutikker. 

(17) I varselet la Konkurransetilsynet til grunn at det fantes én eller flere aktører som mest 

sannsynlig ville videreført hele eller store deler av virksomheten til Gresvig i fravær av 

foretakssammenslutningen. Konkurransetilsynet har i etterkant av varselet innhentet og 

mottatt ytterligere informasjon. Konkurransetilsynet har, etter en helhetsvurdering, kommet til 

at det ikke er sannsynliggjort i tilstrekkelig grad at én eller flere andre aktører ville ervervet 

hele eller store deler av virksomheten i Gresvig og derved videreført hele eller store deler av 

denne.  

(18) Konkurransetilsynet har kommet til at det i fraværet av tilstrekkelige holdepunkter for at hele 

eller store deler av virksomheten til Gresvig ville blitt videreført av en eller flere aktører, 

heller ikke foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at foretakssammenslutningen i betydelig 

grad vil hindre effektiv konkurranse i det nasjonale detaljistmarkedet for salg av sportsutstyr, i 

de syv identifiserte lokale detaljistmarkeder for salg av sportsutstyr, og i det nasjonale 

franchisegiver- og grossistmarkedet for salg av varer og tjenester til sportsbutikker. 

(19) Konkurransetilsynet har således, etter en samlet helhetsvurdering, kommet til at det ikke 

foreligger tilstrekkelige holdepunkter for at foretakssammenslutningen i betydelig grad vil 

hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.  

4 Konklusjon 

(20) På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet avsluttet behandlingen av saken.  

(21) Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets behandling av saken kan rettes til Magnus 

Gabrielsen på telefon 990 95 774. 

 

 

Med hilsen 

 
Magnus Gabrielsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

 

            

 

  

                                                      
6 Prop. 37 L (2015-2016) kapittel 7.2 jf. NOU 2012:7 kapittel 8, jf. rådsforordning (EF) nr. 139/2004 

(fusjonsforordningen) artikkel 2 nr. 1 b) jf. nr. 2, jf. fortalen avsnitt 29 og Kommisjonens retningslinjer for 

horisontale foretakssammenslutninger (2004/C 31/03), avsnitt 76 ff. 
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirmaet BAHR AS Postboks 1524 Vika 0117 OSLO 

Norge 

Helge Stemshaug 

hst@bahr.no 

Advokatfirmaet BAHR AS Postboks 1524 Vika 0117 OSLO 

Norge 

Harald Selte 

hks@bahr.no 

 

Kopi til:  
      

  

  

  

 


