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1. Meldere 

Navn: Pearl InvestCo AS 

Org.nr.: 926 017 209 

Adresse: Dronning Eufemias gate 12, 0191 Oslo 

 

Representant: 

Navn: Advokatfirmaet BAHR AS 

Kontaktpersoner: Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

 

Saksansvarlig advokat: Beret Sundet 

Adresse: Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo 

Telefon: 92 41 80 04 / 21 00 00 50  

E-post: mokri@bahr.no 

2. Målselskap 

Navn: Pearl Group AS 

Org.nr.: 989 536 672 

Adresse:  

 

\ 

 

Strandveien 8, 1366 Lysaker 

 

 

 

 

3. Transaksjonen og dens forretningsmessige rasjonale 

(1) I henhold til aksjekjøpsavtale av 22. desember 2020 («Aksjekjøpsavtalen») erverver Pearl 

InvestCo AS (et nyopprettet selskap eid av Norvestor gjennom selskapet Pearl TopCo AS) 100 

% av aksjene i Pearl Group AS. («Transaksjonen»). Tidligere eiere i Pearl Group AS vil, som 

en del av Transaksjonen, erverve ca. 48% av aksjene i Pearl InvestCo AS. Norvestor vil etter 

Transaksjonen eie ca. 52% % av aksjene i Pearl InvestCo AS, som igjen vil eie 100 % av aksjene 

i Pearl Group AS. 

(2) Aksjekjøpsavtalen er inntatt som Vedlegg 1 til denne meldingen. En oversikt over selgerne 

av aksjer i Pearl Group AS fremgår av vedlegg 1 til Aksjekjøpsavtalen.  

Vedlegg 1 Aksjekjøpsavtale av 22. desember 2020 

(3) Transaksjonen vil medføre at Norvestor erverver enekontroll over Pearl Group AS, 

jf. konkurranseloven § 17. Pearl Group og Pearl InvestCo AS/Norvestor omtales i det følgende 

som («Partene»). Transaksjonen vil ikke gjennomføres før Konkurransetilsynet har avsluttet 

sin saksbehandling.  

(4) Pearl Group og dets datterselskaper er aktive innen levering og drift av programvare og 

relaterte tjenester innen segmentet Enterprise application software («EAS»). Pearls 

programvare og tjenester leveres ved bruk av programvareplattformen SAP, en av flere 

konkurrerende programvareplattformer som kan anvendes til dette formål. Pearl Group 
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leverer målrettede programvareløsninger skreddersydd etter kundens behov, yter 

supporttjenester, drifter, vedlikeholder og oppgraderer programvaren for kunden. 

(5) Norvestor og kontrollerte porteføljeselskaper er, med ett mulig unntak beskrevet nærmere 

i punkt 8, ikke aktive innen nevnte virksomhetsområder.  

(6) 

4. Begrunnelse for at vilkårene for å inngi forenklet melding er oppfylt 

(7) Som det vil fremgå av punkt 8 nedenfor har partene kun en mulig, og i tilfelle svært 

begrenset, horisontalt overlappende virksomhet.  

(8) Det Norvestorkontrollerte selskapet Wellit leverer og drifter den spesialiserte 

logistikkprogramvaren WELS til kunder i Olje- og energibransjen. Pearl Group leverer EAS-

programvareløsninger, med utviklede spesialiserte programvareløsninger særlig 

skreddersydd Retail-segmentet, apotek-segmentet og telekom-segmentet. Partene er ikke 

aktive innen hverandres kundesegmenter.  

(9) Partene vil kun være konkurrenter dersom det tas utgangspunkt i en vid markedsavgrensning, 

der det relevante markedet er markedet for EAS-programvare og relaterte tjenester, eller 

alternativt markedet for ERP-programvare og relaterte tjenester. Med en slik 

markedsinndeling vil Partene ikke være nære konkurrenter, da Partene har svært ulike 

nedslagsfelt. Etter den snevreste mulige markedsavgrensningen, en sektorvis segmentering, 

vil partene ikke være konkurrenter i samme marked, se punkt 8. 

(10) Det er ingen eksisterende vertikale relasjoner mellom Partene og de er ikke aktive i et 

forutgående eller etterfølgende ledd til et produktmarked hvor den andre part opererer. 

(11) Vilkårene for å inngi forenklet melding er etter dette oppfylt, jf. forskrift om melding av 

foretakssammenslutninger mv. § 3 første ledd nr. 3. 

5. Partenes omsetning1 

5.1 Partenes omsetning i Norge 

 Omsetning i Norge 2019 (MNOK) 

Norvestor  

Pearl Group AS (konsern) 261 

5.2 Partenes omsetning globalt 

 Omsetning globalt 2019 (MNOK) 

Norvestor  

Pearl Group AS (konsern) 308 

                                                 

1De oppgitte omsetningstall for Norvestor inkluderer omsetning fra Smart retur, se Konkurransetilsynets sak 2020/278-1. 
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6. De involverte foretakenes struktur og virksomhetsområder 

6.1 Pearl InvestCo, Norvestor og Norvestors portefølje 

(12) Pearl InvestCo og Pearl TopCo er begge norske single-purpose selskap opprettet som et ledd 

i oppkjøpet av Pearl Group AS. Selskapene har ingen annen virksomhet eller formål enn å 

erverve aksjer Pearl Group AS. 

(13) Pearl InvestCo eies 100 % av Pearl Topco AS. Pearl Topco AS eies 100% av investeringsfondet 

Norvestor VIII SCSp («Norvestor VIII»). Norvestor VIII SCSp er, sammen med Norvestor IV, L.P. 

(«Norvestor IV»), Norvestor V, L.O. («Norvestor V»), Norvestor VI, L.P. («Norvestor VI») 

Norvestor VII, L.P. («Norvestor VII») og Norvestor VII OS, L.P. («Norvestor VII OS») forvaltet 

av Norvestor Advisory AS.  

(14) Norvestor-fondenes investeringsportefølje omfatter per juli 2020 en rekke foretak som er 

listet i Vedlegg 2.  

Vedlegg 2 Oversikt over Norvestor-fondenes investeringsportefølje  

6.2 Pearl Group og dets datterselskaper er aktive i Norge, Sverige og Latvia 

(15) Pearl Group AS og dets datterselskaper (kollektivt «Pearl Group») er aktive i Norge, Sverige 

og Latvia. Pearl Group AS har 5 datterselskaper: Pearl Group Norge AS, Pearl Group Latvia 

SIA, Pearl Ukraine LLC, Pearl Care Singapore Pte Ltd og Pearl Group AB. I tillegg har Pearl 

Group AS en eierandel på 44 % i Try Pearl AS, et joint-venture der resterende andel er eid av 

Try Pluss AS.  

(16) Pearl Group hadde tidligere også en eierandel på 20 % i Sannsyn AS. Pearl Groups eierandel 

i Sannsyn AS er solgt, og salget vil være sluttført før endelig gjennomføring av Transaksjonen. 
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(17) Pearl Group AS’ datterselskaper og delvis eide selskaper beskrives i det følgende.  

6.2.1 Pearl Norge 

(18) Pearl Norge AS («Pearl Norge») leverer IT-tjenester og IT-programvare til selskaper i Norge. 

Pearl Norges aktiviteter omfatter leveranse av EAS-programvare basert på 

programvareplattformen SAP. Pearl Norges tjenester tilknyttet dette inkluderer rådgivning, 

utvikling og salg av programvare, implementering, drift, support, vedlikehold og 

oppgradering av levert programvare. 

(19) Tjenestene og programvarene leveres til bedriftsmarkedet. Pearl Norge leverer tjenester og 

programvare til alle bedrifter, men har som sitt kjerneområde mellomstore og større 

bedrifter. Pearl Norge er aktive innen de fleste sektorer, men har tradisjonelt hatt større 

tilstedeværelse innen retail-sektoren.

(20) Programvareplatformen SAP, levert av selskapet med samme navn, er en av flere alternative 

og konkurrerende programvareplattformer som ivaretar grunnleggende bedriftsfunksjoner, 

slik som automatisering og systematisering av bedriftens salg, markedsføring, logistikk, 

regnskapsføring og ressurser. 

(21) De ulike EAS-programvareløsningene, slik som SAPs programvareløsninger, er komplekse 

produkter som er generelt utformet. Pearl Norge tilbyr målrettede og skreddersydde EAS-

programvareløsninger tilpasset den enkelte bedriftens behov. 

(22) Tjenester ved implementeringen av slik programvare inkluderer rådgivning, implementering 

av løsningen, prosjektstyring og mer. 

(23) Etter leveringen av programvareløsningen tilbyr Pearl Group vedlikehold, support og mindre 

og større oppgraderinger eller endringer av den implementerte løsningen, slik som utvikling 

av nye funksjoner, overgang til en skybasert løsning og mer. 

(24) Pearl Norge hadde i 2019 en omsetning på NOK 288,9 millioner. Pearl Group har ca. 95 

ansatte lokalisert i Norge. 

6.2.2 Pearl Group AB 

(25) Pearl Group AB tilbyr de samme tjenester som Pearl Norge, men med Sverige som 

virksomhetsområde. Virksomheten utføres med støtte fra gruppens øvrige ressurser. 

(26) Selskapet har to ansatte, som hovedsakelig arbeider med salg og utviklingen av Pearl Groups 

tilstedeværelse i det svenske markedet. Pearl Group AB omsatte i 2019 for NOK 3 millioner. 

6.2.3 Pearl Latvija SIA 

(27) Pearl Latvija SIA utfører tilsvarende virksomhet som Pearl Norge og Pearl Group AB, men 

med de baltiske landene som virkeområde. Pearl Latvija SIA utfører også kommersielle 

støttefunksjoner for gruppen i sin helhet. 
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(28) Pearl Latvija omsatte i 2019 for NOK millioner,

. Pearl Latvija SIA har ca. 56 ansatte. 

6.2.4 Pearl Ukraine LLC 

(29) Pearl Ukraine LLC utfører støttefunksjoner for gruppen, slik som koding og utvikling av 

software. 

(30) Pearl Ukraine LLC omsatte i 2019 for NOK  millioner, 

. Pearl Ukraine LLC har åtte ansatte. 

6.2.5 Pearl Care Singapore Ltd Pte 

(31) Pearl Care Singapore Ltd Pte utfører støttefunksjoner for gruppen relatert til drift av Pearl 

Groups 24/7 kundeservice og supportfunksjoner. 

(32)  Pearl Care Singapore Ltd Pte har syv 

ansatte.  

6.2.6 Try Pearl AS 

(33) Try Pearl AS er et Joint venture eid av Pearl Group AS (44 %) og Try Pluss AS. Selskapet er 

under felleskontroll av begge de nevnte eierne. 

(34) Try Pearl AS tilbyr EAS-programvareløsninger relatert til markedsføring, salg og IT. 

Programvareløsningene er innenfor undersegmentet CRM, se meldingens avsnitt 47. 

Selskapet tilbyr også rådgivning tilknyttet slike løsninger.  

(35) TryPearl AS er nyopprettet i 2020. 

6.2.7 Sannsyn AS 

(36) Sannsyn AS var eid 20% av Pearl Group AS. Selskapet var potensielt under felleskontroll av 

Pearl Group AS og øvrige eiere. Sannsyn AS tilbyr IT-konsulenttjenester tilknyttet analyse av 

store mengder data. 

 

(37) Sannsyn AS hadde i 2019 en omsetning på NOK 10,8 millioner.  

7. Pearl Group er aktive i markedet for EAS-programvare og EAS-tjenester 

7.1 Markedet for EAS-programvare og relaterte tjenester 

(38) Pearl Group leverer som beskrevet under punkt 6 EAS-programvare og relaterte tjenester til 

bedrifter i Norge. 

(39) Kommisjonen har i sak M.8984 HG/Vista/Allocate (2018) avsnitt 15, definert et marked for 

EAS-programvare. Markedet omfatter «business software that supports the major business 

functions needed to manage a business effectively at a corporate or branch level, such as 
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managing corporate finances, automating the sales and marketing functions of a company, 

or managing the resources involved in corporate projects.”  

(40) Melder er av den oppfatning at Pearl Groups produkter og relaterte tjenester inngår i et 

overordnet marked for EAS-programvare og relaterte tjenester. 

7.2 Markedets geografiske utstrekning 

(41) Melder er av den oppfatning at markedet for EAS-programvare og relaterte tjenester har en 

EØS-vid og potensielt en global utstrekning.2 

(42) Aktørene som opererer i markedet for EAS-programvare og relaterte tjenester inkluderer 

globale, regionale og nasjonale aktører. De aller fleste større aktører innenfor markedet 

tilbyr en fullspekter-tjeneste som dekker alle EAS-programvaresegmenter, og som tilbys 

innen alle sektorer.  

(43) I Norge er en rekke større globale aktører konkurrenter til Pearl Groups virksomhet, slik som 

Accenture, Capgemini, Soprasteria, Atos og IBM. Alle de nevnte globale aktører har større 

avdelinger i Norge. Regionale aktører i markedet for EAS-programvare inkluderer blant annet 

ITelligence, Ecenta, Avega group og Bilot.  

(44) Etter Melders oppfatning vil den snevreste mulige geografiske markedsavgrensningen i 

markedet for EAS-programvare og relaterte tjenester være en nasjonal markedsutstrekning. 

Levering av EAS-programvare og relaterte tjenester er ikke avhengig av en regional eller 

lokal tilstedeværelse, og både Pearl Group og de aller fleste av Pearl Groups konkurrenter 

leverer de nevnte tjenester i hele Norge. 

(45) For denne meldingens formål vil det tas utgangspunkt i en nasjonal markedsutstrekning, som 

den snevreste mulige geografiske markedsavgrensning. 

7.3 Mulige snevrere produktmarkedsavgrensninger 

(46) Melder er som nevnt av den oppfatning at alle Pearl Groups tjenester inngår i ett marked for 

EAS-programvare og relaterte tjenester.  

(47) Konkurransetilsynet har i sin tidligere vedtakspraksis pekt på at det i IT-sektoren potensielt 

kan skilles mellom produkter og tjenester.3  

(48) Etter melders oppfatning er det ikke naturlig å operere med et slikt skille for EAS-

programvare og EAS-relaterte tjenester. Pearl Groups tjenesteyting tilknyttet rådgivning og 

implementering er i de fleste tilfeller nært knyttet til en EAS-programvareløsning. I økende 

grad tilbys dessuten EAS-programvare som en tjeneste («Software as a service») både av 

Pearl Group selv og dets konkurrenter. Det er derfor ikke mulig å skille mellom et 

tjenestesegment eller et programvaresegment. En slik potensiell inndeling vil uansett være 

uten betydning for denne meldingens formål.  

                                                 

2Jf. sak M.8984 HG/Vista/Allocate (2018) avsnitt 22. 
3 Jf. V2019-23, avvsnitt 46 
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(49) Kommisjonen har videre i sin vedtakspraksis vurdert en nærmere segmentering av EAS-

markedet basert på funksjonalitet og sektor, både for EAS-programvare og IT-tjenester 

generelt. Kommisjonen vurderte i sak M.8984 HG/Vista/Allocate (2018), avsnitt 17, en 

sondring mellom segmentene Enterprise resource planning («ERP»), 

Kunderelasjonshåndtering («CRM») og Forsyningsskjedehåndtering («SCM»). ERP omfatter 

applikasjoner som håndterer bedriftens ressurser slik som ansatte, aktiva og finanser. CRM 

omfatter applikasjoner som håndterer og automatiserer funksjoner rettet mot kunden, slik 

som salg, markedsføring og kundeservice. SCM omfatter applikasjoner som håndterer og 

automatiserer planlegging av produksjon og leveranser av produkter og tjenester. 

(50) Etter melderens oppfatning er det ikke passende å segmentere markedet for EAS-

programvare eller relaterte tjenester på en slik måte. Pearl Group, og en rekke av dets 

konkurrenter, tilbyr eller evner å tilby programvare innen alle de nevnte segmenter. 

Programvareplattformene som benyttes har også i de fleste tilfeller et vidt spekter av 

funksjoner og kapasiteter som kan tilpasses alle de nevnte segmenter. Det kreves heller ikke 

ulikeartet kompetanse eller ekspertise innenfor de nevnte segmenter av tilbyderen. 

(51) Kommisjonen har også i sin vedtakspraksis vurdert en segmentering mellom sektorene i) 

banking and securities, ii) communications, media & Services, iii) education, iv) government, 

v) healthcare providers, vi) insurance, vii) manufacturing & natural resources, viii) retail, ix) 

transportation, x) utilities and wholesale. 

(52) Etter melderens oppfatning er det heller ikke passende med en slik sektorbasert 

segmentering av markedene for EAS-produkter og relaterte tjenester. Bedriftskunder i de 

ulike sektorene har i stor grad sammenfallende behov. De fleste aktører i markedet for EAS-

programvare og relaterte tjenester vil kunne tilby løsninger på tvers av de ulike sektorene, 

med unntak av enkelte aktører som tilbyr nisjeløsninger rettet mot enkeltsektorer. Pearl 

Group tilbyr selv sine produkter på tvers av sektorer.  

(53) Kommisjonen har for IT-tjenester videre vurdert en segmentering av IT-tjenester i markeder 

for: (i) consulting; (ii) implementation; (iii) IT outsourcing; (iv) business process outsourcing; 

(v) software support; og (vi) hardware support. 

(54) Etter melderens oppfatning er en slik tilnærming ikke dekkende. Leveransen av EAS-tjenester 

er nært knyttet til leveransen og drift av EAS-programvare. Pearl Group tilbyr ikke selv i 

noen særlig grad konsultasjonstjenester, implementeringstjenester, outsourcingtjenester 

eller programvaresupporttjenester som ikke er direkte rettet mot leveransen, utviklingen, 

driften eller oppgraderingen av en EAS-løsning. Etter melderens oppfatning er det derfor 

heller ikke mulig å dele tjenestene inn i slike segmenter. 

(55) Etter melderens oppfatning er det uansett ikke nødvendig å ta endelig stilling til den 

relevante markedsavgrensningen, ved at ingen av de nevnte mulige markedsavgrensninger 

vil kunne lede til et berørt marked. 
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8. Transaksjonen gir ikke opphav til verken vertikalt forbundne markeder, 
eller betydelig grad av horisontalt overlappende virksomhet 

8.1 Partene har kun en potensiell og ubetydelig horisontalt overlappende virksomhet 

(56) Boston Consulting Group har på oppdrag fra melderen produsert en rapport som beskriver 

størrelsen på de ulike mulige IT-segmentene nevnt ovenfor. Rapporten er basert på tall fra 

Gartner og IDC, samt egne estimater. Utdrag fra rapporten om markedsandelsestimater og 

markedsstørrelsesestimater («Rapporten») er inntatt som vedlegg 3 i meldingen. 

Vedlegg 3 Informasjon fra melders rapport om målselskapets markedsaktiviteter og 

markedsstørrelser. 

(57) Etter melderens beste estimat beløp markedet for EAS-produkter og relaterte tjenester seg 

i Norge til om lag NOK  milliarder i 2019. Av dette utgjorde  salg av EAS-relaterte 

tjenester i Norge NOK  milliarder, og salg av EAS-programvare i Norge NOK  milliarder.4 

(58) Pearl Group hadde i 2019 en omsetning på NOK 261 millioner i det Norske markedet for EAS-

programvare og relaterte tjenester. Etter melderens beste estimat har Pearl Group en 

markedsandel på i overkant av  i markedet for EAS-programvare og relaterte tjenester.  

(59) Wellit AS, en av Norvestors porteføljeselskaper, tilbyr logistikk- og 

ressurshåndteringsprogramvaren WELS til bedrifter i oljebransjen, samt relaterte tjenester 

knyttet til implementasjon, vedlikehold og support. Wellit tilbyr også opptrening av kundens 

personell i bruk av programvaren. 

(60) Løsningen inneholder flere moduler, som blant annet inkluderer automatisering og 

håndtering av kundens ressurser slik som personell, skip, plattformer, last, og lager. Wellits 

programvare og de relaterte tjenester kan slik potensielt betraktes som en nisjeleverandør 

av EAS-programvare og relaterte tjenester til et snevert segment i oljebransjen. 

(61) Wellit AS hadde i 2019 en omsetning på NOK 76 millioner, hvorav NOK millioner stammet 

fra salg i Norge. Wellit AS er slik en svært liten aktør i et potensielt norsk marked for EAS-

programvare og relaterte tjenester, med en markedsandel på ca. %. Partene vil derfor 

kun ha en svært begrenset samlet markedsandel. 

(62) Etter melderens oppfatning vil ikke potensielle snevrere markedsavgrensninger kunne føre 

til et berørt horisontalt marked. 

(63) Etter melderens beste anslag utgjør de potensielle undersegmentene  av EAS-programvare 

ERP-programvare NOK  milliarder, for CRM-programvare NOK milliarder, og for SCM-

programvare NOK milliarder. Estimatene inkluderer ikke relaterte tjenester.5 

(64)  Pearl Group har majoriteten av sin omsetning innen det mulige segmentet ERP. Pearl Groups 

omsetning er allikevel jevnt fordelt mellom de mulige segmentene ERP, CRM og SCM, tatt i 

                                                 

4 Se Rapporten side 34. 
5 Se Rapporten side 35. 
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betraktning de ulike segmentenes størrelse. Pearl Group vil derfor ikke ha en betydelig større 

markedsandel innen ett av disse segmentene.  

(65) Wellits virksomhet faller innunder undersegmentet ERP. Etter melderens beste estimat 

utgjør ERP-programvare og relaterte tjenester ca. % av totalmarkedet for EAS-

programvare og relaterte tjenester nevnt ovenfor.6 Wellit vil i et hypotetisk norsk marked 

for ERP-programvare og relaterte tjenester ha en markedsandel på ca.  %. 

(66) Heller ikke en sektorvis segmentering av ERP-programvare og relaterte tjenester vil kunne 

føre til et berørt horisontalt marked. Pearl Group har som sitt tradisjonelle kjerneområde 

retail-sektoren, . Pearl Group har ikke 

kunder innen oljebransjen, og er heller ikke i betydelig grad tilstede i sektoren for 

«manufacturing & natural resources», der Wellits kunder antas å tilhøre.  

(67) Partene opplever heller ikke å være konkurrenter, ved at deres virksomhet er rettet mot 

svært ulikeartede segmenter innen ERP-segmentet. 

(68) Heller ikke et skille mellom potensielle tjenestesegmenter vil kunne føre til et horisontalt 

berørt marked. Melder har, for IT-tjenestesegmentene, produsert 

markedsstørrelsesestimater med utgangspunkt i Gartners rapporter og kategorisering. 

Estimatene har noe avvikende kategorisering. Det antas at dette skyldes ulik terminologi i 

nyere Gartner-rapporter. Melder estimerer at markedet for: (i) consulting utgjør NOK  

milliarder; (ii) Implementation utgjør NOK  milliarder; (iii) application managed services 

utgjør NOK  milliarder; (iv) Infrastructure managed services utgjør NOK milliarder; 

(v) Hardware support utgjør NOK  milliarder; (vi) Business process outsourcing utgjør NOK 

 milliarder.7 

(69) Det antas at omsetningen fra Pearl Groups tjenester i det vesentlige relaterer seg til 

konsulenttjenester, implementasjon og «application managed services». Tatt i betraktning 

segmentenes størrelse vil partene ikke kunne ha en samlet betydelig markedsandel i noe slikt 

tjenestesegment i det norske markedet, selv om partenes omsetning i sin helhet skulle 

allokeres til ett av disse enkeltsegmentene. 

(70) Det er derfor kun en potensiell, og i alle tilfeller ubetydelig, horisontalt overlappende 

virksomhet mellom partene. 

8.2 Transaksjonen gir ikke opphav til vertikalt forbundne markeder 

(71) EAS-produkter og relaterte tjenester kan potensielt benyttes av de fleste bedrifter. Per dags 

dato er ingen av Norvestors porteføljeselskaper kunder av Pearl Group. Det er heller ingen 

av Norvestors porteføljeselskaper som bedriver virksomhet av en slik type der EAS-

programvare inngår som en vesentlig innsatsfaktor.  

(72) For fullstendighetens skyld bemerkes det at enkelte av Norvestors porteføljeselskaper er 

leverandører av mer generiske tjenester som potensielt vil kunne etterspørres av enhver 

                                                 

6 Se Rapporten side 35. 
7 Se Rapporten side 26. 
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bedrift, inkludert Pearl Group. Disse tjenestene vil uansett være ubetydelige innsatsfaktorer 

for Pearl Groups aktivitet i markedene beskrevet ovenfor i punkt 7.  Slike selskaper er: 

• 4Service: en leverandør av kantinetjenester. 

• Veni: en leverandør av tjenester knyttet til kontroll av fakturaer, sourcing og 

overvåkning knyttet til kundens elektrisitetsforbruk. 

• Xllnc: en leverandør av IT-livssyklustjenester, der selskapet leverer, håndterer og 

deponerer datamaskiner, mobiler og lignende. 

• Avonova: en leverandør av bedriftshelsetjenester. 

• NoA: en leverandør av markedsføringstjenester. 

• Netnordic: en leverandør av tjenester knyttet til IT-sikkerhet, nettverkstjenester, 

videokonferansetjenester og telefonitjenester. 

(73) Pearl Group er ikke kunde av noen av Norvestors porteføljeselskaper i dag. Tjenester levert 

av Norvestors porteføljeselskaper vil uansett utgjøre en helt marginal andel av Pearl Groups 

kostnader.  

(74) Det er derfor ingen vertikalt forbundne markeder. 

9. Partenes viktigste konkurrenter, kunder og leverandører 

Wellit AS og Pearl Group er som nevnt begge aktive innen forsyningen av EAS-programvare og relaterte 

tjenester. Navn på de fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører oppgis derfor for Pearl 

Group og Wellit AS som henholdsvis Vedlegg 4 og 5. 

Vedlegg 4 Oversikt over Pearl Groups viktigste konkurrenter, kunder og leverandører 

Vedlegg 5 Oversikt over Wellit AS’ viktigste konkurrenter, kunder og leverandører 

10. Partenes viktigste konkurrenter, kunder og leverandører 

11. Årsberetninger og årsregnskap 

(75) Årsrapport for Pearl Group AS vedlegges som Vedlegg 6. Årsrapport og årsregnskap for 

Norvestor VIII SCSp, Norvestor VIII (GP) S.a.r.l. og Norvestor VIII Partner Invest SCSp vedlegges 

som henholdsvis Vedlegg 7, 8 og 9.  

Vedlegg 6 Årsrapport for 2019 for Pearl Group AS 

Vedlegg 7 Årsrapport for 2019 for Norvestor VIII SCSp  

Vedlegg 8 Årsrapport for 2019 for Norvestor VIII (GP) S.a.r.l.  

Vedlegg 9 Årsrapport for 2019 for Norvestor VIII Partner Invest SCSp  

12. Andre opplysninger 

(76) Transaksjonen er ikke meldepliktig til konkurransemyndigheter i andre jurisdiksjoner enn 

Norge. 
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13. Offentlighet 

(77) Denne meldingen inneholder konkurransesensitive forretningshemmeligheter som er 

avmerket med bakgrunn. Begrunnelse for merking og unntatt offentlighet er inntatt 

som Vedlegg 10 til denne meldingen. 

Vedlegg 10 Begrunnelse for merking av forretningshemmeligheter og unntatt 

offentlighet 

*** 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet BAHR AS  

 

Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

Advokatfullmektig  

Saksansvarlig advokat: Beret Sundet 


