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FORENKLET MELDI NG AV FORETAKSSAMMENSLUTNI NG – ALBJERK BI L AS'

ERVERV AV ENEKONTROLL I HAMAX AUTO AS

1 KONTAKTI NFORMASJON

1 .1 Melder

Navn: Albjerk Bil AS

Organisasjonsnumm er: 937 703 171

Adresse: Ingeniør Rybergs gate 100, 3027 Dramm en

Postadresse: Postboks 1608, 3007 Dramm en

Telefonnummer: + 47 90 50 83 64

E-postadresse: wenche.albjerk@albjerk.no

Kontaktpersoner for melder: Advokat firmaet Thom messen AS

v/ advokat Bendik Eckbo

Adresse: Haakon VI I s gate 10

Postadresse: Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo

Telefonnummer: + 47 23 11 12 32 / + 47 97 10 31 01

E-postadresse: bte@thom messen.no

1 .2 Målse lsk ap

Navn: Ham ax Auto AS

Organisasjonsnumm er: 817 203 752

Adresse og postadresse: Dronning Åstas gate 22, 3511 Hønefoss

Telefonnummer: + 47 32 18 16 66

E-postadresse: er ik.t rygve.heiberg@moller.no
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2 BAKGRUNN OG GRUNNLAGET FOR FORENKLET MELDI NG

Med dette meldes Albjerk Bil AS' ( "Alb j er k ") erverv av samt lige aksjer i Ham ax Auto AS

("Ham ax ") . Foretakssamm enslutningen er beskrevet i punkt 3. Partene er akt ive innen bilsalg

og verksteddrift .

Et ter meldeplikt forskr iften § 3 første ledd nr. 3 kan forenklet melding leveres dersom partene

ikke har overlappende virksomhet eller samlet markedsandel i horisontalt overlappende

markeder som overst iger 20 % og det ikke er vert ikalt overlapp eller samlede m arkedsandeler

i vert ikalt overlappende m arkeder som overst iger 30 % .

Partene vil, uavhengig av markedsavgrensningen, ha markedsandeler på godt under 20 % i

alle relevante markeder i denne t ransaksjonen, se nærmere i punkt 6 nedenfor. Videre er det

ikke vert ikalt overlapp m ellom partene. På denne bakgrunn inngis en forenklet m elding.

Innenfor det norske bilmarkedet finnes det en rekke forskjellige bilforhandlere som

konkurrerer innenfor sam m e eller ulike bilmerker. Det te vil være situasjonen også et ter

foretakssam menslutningen. I nnenfor m arkedet for verkstedt jenester og salg av reservedeler

møter bilforhandlere også sterk konkurranse fra uavhengige verkstedkjeder.

Foretakssamm enslutningen vil derfor ikke påvirke konkurransen i m arkedene i nevneverdig

grad.

Som følge av begrensede m arkedsandeler og et stort antall konkur renter i alle m arkeder med

overlapp, vil ikke foretakssamm enslutningen " i betydelig grad hindre effekt iv konkurranse", j f.

inngrepsterskelen i konkurranseloven § 16 første ledd.

3 BESKRI VELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNI NGEN

Albjerk inngikk 18. mars 2021 en aksjekjøpsavtale om erverv av samt lige aksjer i Ham ax fra

Heiberg I nvest AS (org.nr. 937 593 287) . Som følge av t ransaksjonen vil Albjerk erverve

enekont roll i Hamax.

Både Albjerk og Ham ax hadde i 2019 en om setning i Norge på over NOK 100 m illioner, og

partenes samlede om setning i Norge er på over NOK 1 m illiard. Sam let år lig om setning for

foretakene i Norge var ca. NOK 1,6 m illiarder, fordelt m ed NOK 361 m illioner på Hamax og

NOK 1.299 m illioner på Albjerk-konsernet . Foretakssam menslutningen er således meldeplikt ig

t il Konkurranset ilsynet .

For ordens skyld opplyses det om at partene videre har avtalt i aksjekjøpsavtalen at Albjerk

skal overta 900 aksjer i Bilskadesenteret Ringerike AS (org.nr. 992 293 314) , som t ilsvarer et

m inoritetserverv på 40,91 % av selskapet . Det te selskapet hadde i 2019 en omsetning på ca.

NOK 35,6 m illioner og er dermed også under terskel for meldeplikt . Albjerks m inoritetserverv

vil ikke lede t il at de oppnår felleskont roll over Bilskadesenteret Ringerike AS. På denne

samlede bakgrunn vurderes det at m inoritetservervet ikke er m eldeplikt ig t il

Konkurranset ilsynet . 1 Bilskadesenteret , som t ilbyr verkstedt jenester , har uanset t en så

marginal markedsandel at det er utenkelig at et slikt m inoritetserverv kan begrense

konkurransen.

1 For mer informasjon om Bilskadesenteret Ringerike AS, se t il informasjon www.bilskadesenteret - r ingerike.no.
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4.1.6 Åssiden Bil AS

Åssiden Bil AS holder t il i Dram men og selger eldre brukt biler. Selskapet hadde en omsetning

på NOK 28 m illioner og to ansat te i 2019.

4 .2 Ham ax Au t o AS

4.2.1 Ham ax Auto AS

Ham ax Auto AS holder t il i Hønefoss og er merkeforhandler for Audi, Volkswagen, Volkswagen

Nyt tekjøretøy og Skoda. Selskapet selger nye og brukte biler, sam t ut fører verkstedt jenester

og selger reservedeler. Selskapet hadde en omsetning på NOK 361 m illioner og ca. 46 ansat te

i 2019.

Ham ax Auto AS har ingen dat terselskaper.

For m er informasjons om Ham ax Auto AS, se www.hamax-auto.no.

5 OMSETNI NG OG DRI FTSRESULTAT I NORGE I DET SI STE REVI DERTE

REGNSKAPSÅRET ( 20 19 )

N av n Om set n in g ( NOK 1 00 0 ) Dr i f t sr esu l t at ( NOK 10 0 0 )

Alb j e r k ( k on se r n ) 1 299 000 31 912

Ham ax 361 038 12 463

6 BESKRI VELSE AV RELEVANTE MARKEDER

6 .1 I n n ledn in g

Både Albjerk og Hamax konkurrerer om om setning av nye og brukte biler, verksted og

servicet jenester, sam t salg av reservedeler og t ilbehør . Konkurransen skjer regionalt og

nasjonalt .

6.1.1 Skjematisk oversikt over partenes akt iviteter

Partenes overlappende akt iviteter kan skjem at isk presenteres slik:

Tabe l l 1 :

Pr od uk t / t j enest e Alb j e r k Ham ax Ov er lap p sa lg som r åd e

Salg av n ye og b r u k t e

p er son - og v ar eb i le r
Ja Ja

Ja, dersom regionalt

marked

Salg av u l i k e m er k e r

Volkswagen, Audi,

Skoda og Volkswagen

Nyt tekjøretøy

Volkswagen, Audi,

Skoda og Volkswagen

Nyttekj øretøy

Ja, dersom regionalt

marked

Ver k st ed og se r v ice

( m er k ev er k st ed )
Ja Ja

Ja, dersom regionalt

marked

Reser v ed ele r / t i l b eh ør

( o r ig in ale m er k ede ler )
Ja Ja

Ja, dersom regionalt

marked

Salg av t u n ge k j ør et øy

( ik k e p er son b i l )
Nei Nei Nei

6 .2 Ber ør t m ar k ed

6.2.1 De relevante m arkedene

Albjerk og Ham ax har således overlappende virksomhet innenfor følgende produktm arkeder i

Norge:
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1 Salg av nybiler

2 Salg av bruktbiler

3 Verksted- og servicet jenester

4 Salg av reservedeler og t ilbehør

Produktm arkedsavgrensningen fra 1-4 er gjort i t råd m ed t idligere praksis hos

Konkurranset ilsynet fra februar 2019. 2 Produktmarkedsavgrensningen ble godtat t av

Konkurranset ilsynet uten yt ter lige begrunnelse. Det kan im idlert id diskuteres om det siste

markedet på listen ovenfor utgjør et eget m arked, siden reservedeler selges m est i forbindelse

med reparasjoner og service. For denne t ransaksjonen kan den nærm ere avgrensningen av

produktmarkedene stå åpen, da t ransaksjonen uanset t markedsavgrensning ikke vil lede t il

noen effekt iv begrensning av konkurransen, og partenes markedsandeler uanset t ligger langt

under 20 % .

Når m arkeder skal avgrenses geografisk, m å det særlig på verkstedssiden, men også t il en

viss grad innenfor salg av biler, antas at det er begrenset hvor langt den enkelte bileier vil

reise for å kjøpe bil eller verkstedt jenester. Noen sterk lokal/ regional forankring er det likevel

ikke for salg av nye biler og verkstedt jenester , et tersom kjøp av bil innebærer en betydelig

investering for forbrukerne. Både når det gjelder bilsalg og verkstedt jenester er kundene

således fleksible, og heller ikke nasjonale grenser er avgjørende. Det kan således

argum enteres for at m arkedet for salg av nye biler og bruktbiler er nasjonalt , og m inst

regionalt . For salg av bruktbiler vurderes både forhandlersalg og privatsalg å inngå i sam me

marked. Konkurranset ilsynet ut talte i sak V2012-10 Mekonom en AB – MECA Scandinavia AB

at det kan være grunn t il å avgrense m arkeder for salg av reservedeler t il verksted lokalt eller

regionalt , grunnet t ransportkostnader og behov for rask bistand. Tilsvarende argum enter kan

gjøre seg gjeldende i relasjon t il verksted- og servicet jenester, da det er slut tbruker som i

siste rekke har behov for reparasjon innen kort t id og som er nødt t il å bære kostnadene det te

medfører.

For verkstedt jenester vurderes m inste geograf iske m arkedsavgrensning å være regionalt . I

den grad det er naturlig å tale om lokale markeder, antas i denne meldingen at et lokalt m arked

vil være konkurranse som skjer blant aktører i relat ivt umiddelbar nærhet , som kan være

egnet t il å konkurrere sær lig om oppdrag m ed behov for rask bistand. I nnenfor bilm arkedet

utgjør im idlert id slike hasteoppdrag en klart m indre del av virksomheten, et tersom både

kapasitetsbegrensninger hos de ulike aktørene, behov for deler, kundens ønske om kart legging

av priser hos ulike aktører før en reparasjon og forsikr ingskomm unikasjon m v., spiller en vikt ig

rolle i prosessen, og m edfører at konkurransen for verkstedt jenester ikke har en sterk lokal

forankring selv i de t ilfeller hvor det er behov for rask bistand.

Partenes virksomheter ligger i overkant av en t ime fra hverandre i reiseavstand med bil og ca.

halvannen t ime i reiseavst and med offent lig t ransport . Avstanden mellom partenes virksomhet

er derm ed såpass stor , at i den grad det er naturlig å se deres virksomhet som overlappende

i konkurranse, har vi for formålet m ed denne meldingen lagt t il grunn at konkurransen mer

t reffende kan omtales som regional enn lokal.

Partene har ingen geografisk overlapp lokalt . Albjerk har kun virksomhet i Dram men og Lier

(Viken) . Ham ax sin virksomhet ligger i Hønefoss (Viken) . Albjerk er ikke t il stede i Hønefoss

2 Se f.eks. melding om foretakssammenslutning vedr . Bilia Person Bil AS' erverv av Jensen og Scheele Bil AS fra

27. februar 2019.












