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Forenklet melding om 
foretakssammenslutning 

FJORD TOURS GROUP AS / BEST ARCTIC HOLDING AS 

erverv av felleskontroll i 

BEST ARCTIC AS 

30. mars 2021

INNEHOLDER FORRETNINGSHEMMELIGHETER 
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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 1 

Navn: Fjord Tours Group AS 
Org.nr.: 922 875 464  
Adresse:  Nordre Nøstekaien 1, 5011 

1.2 Representant 

Navn: Wikborg Rein Advokatfirma AS 
Kontakt: Hanne Camilla Zimmer 
Adresse:  Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
Telefon: 936 31 235  
E-post: haz@wr.no 

1.3 Melder 2 

Navn: Best Arctic Holding AS 
Org.nr.: 926 609 599 
Adresse:  Sjøgata 2, 9008 Tromsø 

1.4 Målselskap 

Navn: Best Arctic AS 
Org.nr.: 923 378 731 
Adresse:  Sjøgata 2, 9008 Tromsø 

1.5 Kontaktperson for Best Arctic Holding AS og Best Arctic AS 

Navn: Wikborg Rein Advokatfirma AS 
Kontakt: Hanne Camilla Zimmer 
Adresse:  Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
Telefon: 936 31 235  
E-post: haz@wr.no  

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

2.1 Innledning 

Transaksjonen innebærer at Fjord Tours Group ("FTG") kjøper 34 % av aksjene i det 
nyopprettede selskapet Best Arctic AS ("Best Arctic"). Gjennom vetorettigheter for visse sentrale 
strategiske beslutninger oppnår FTG felles kontroll i selskapet.  
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Den andre felleskontrollerende eieren i selskapet er dagens eier, Best Arctic Holding AS ("Best 
Arctic Holding"). Best Arctic Holding er kontrollert av Nyvoll Invest AS (organisasjonsnummer 982 
157 404, "Nyvoll"). Nyvoll har forut for transaksjonen lagt sine eksisterende selskaper Bussring 
AS (organisasjonsnummer 986 519 807, "Bussring") og dets datterselskap Tromsø Safari 
(organisasjonsnummer  999 173 187, "Tromsø Safari") inn i Best Arctic, slik at FTG gjennom 
transaksjonen erverver felles kontroll i disse virksomhetene. 

2.2 Forutgående selskapsrettslige disposisjoner 

Bussring og Tromsø Safari har frem til kort tid før transaksjonen vært 100 % eid av Nyvoll direkte. 
Nyvoll er et familieeid investeringsselskap som eies med 50 % hver av Bente og Henry Nyvoll. 
Nyvoll eier 100 % av aksjene i to selskaper: Bussring og Camp Arctic AS (organisasjonsnummer 
917 805 938, "Camp Arctic"). Bussring eier 100 % av aksjene i Tromsø Safari, samt  100% av 
aksjene i Arctic Cykling  AS (organisasjonsnummer 921 192 487, "Arctic Cykling"). Før 
transaksjonen så strukturen i virksomheten som inngår i Best Arctic slik ut: 

Figur 1: Struktur før transaksjonen 

Som ledd i forberedelsene til transaksjonen ble selskapet Best Arctic AS opprettet, med Nyvoll, 
Alsrud Invest AS og IKO Eiendom AS som eiere. Det ble deretter gjennomført en 
kapitalforhøyelse i Best Arctic ved at Nyvoll overførte 100 % av aksjene i Bussring til Best Arctic 
som tingsinnskudd. Samtidig kom Rex Caesar Holding AS inn på eiersiden med en mindre 
eierpost. Kapitalforhøyelsen ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling i selskapet i januar 
2021. Eierne av Best Arctic AS opprettet samtidig holdingselskapet Best Arctic Holding AS som 
overtok 100 % av aksjene i Best Arctic. Nyvoll eier 93,1 % av aksjene, og har enekontroll i 
selskapet. 
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Etter partenes syn inngår alle typer turistopplevelser og -aktiviteter i samme produktmarked. Det 
er en glidende overgang mellom ulike aktiviteter, både med tanke på pris, lengde, aktivitetsnivå 
mv. og det er etter partenes syn ikke grunnlag å dele markedet opp etter ulike typer aktiviteter.

Ettersom Best Arctic kun tilbyr turistaktiviterer med utgangspunkt i Tromsø, avgrenses markedet 
geografisk til Tromsø-regionen. I den grad Konkurransetilsynet skulle finne at markeder er større, 
eksempelvis nasjonalt, vil dette medføre at Best Arctic markedsandeler blir vesentlig mindre. 

5.4 Markedet for distribusjon av turistaktiviterer 

Både Best Arctic og Fjord Tours opererer som distributør av turistaktiviteter. Gjennom 
www.fjordtours.no tilbyr Fjord Tours mer enn 200 ulike aktiviteter over hele Norge. I 
Tromsøregionen selger Fjord Tours aktiviteter som hundekjøring, nordlysjakt, midnattssoltur, 
hvalsafari, fjordcruise mv. Best Arctic tilbyr liknende aktiviteter gjennom www.tromsosafari.no. 
FTG produserer ingen aktiviteter selv, mens Best Arctic selger både egenproduserte og 
tredjepartsaktørers aktiviteter. 

I tillegg til å booke gjennom reiselivsselskaper, kan turister enkelt bestille turer direkte hos 
leverandøren av tjenester via nettsider som www.visitnorway.no. Etter partenes syn tilsier 
sistnevnte at direktedistribusjon er i sterk konkurranse med distribusjon gjennom 
tredjepartsdistributører og at direktedistribusjon må inkluderes i markedet. Nettsider som 
www.fjordnorway.com og www.visitnorway.no, www.tripadvisor.com, visitbergen.com mv. er 
direkte substituerbare med Fjord Tours' og Tromsø Safaris nettsider sett fra forbrukernes ståsted. 
At det ikke er mulig å booke direkte via disse nettsidene, men at kunder blir rerutet til 
tjenesteyters nettside for booking, endrer ikke dette utgangspunktet.  

De fleste aktører som opererer i markedet tilbyr en rekke opplevelser og aktiviteter og det er etter 
partenes syn ikke naturlig å segmentere markedet ytterligere etter hvilken type opplevelser den 
enkelte distributør selger i markedet.  

Ettersom det meste av salget skjer gjennom internett og man ikke er avhengig av lokal 
tilstedeværelse for å operere i markedet, er markedet er partenes syn nasjonalt i utstrekning. 
Dette underbygges av at FTG tilbyr opplevelser over hele Norge, herunder i Nord-Norge, uten 
noen form for fysisk tilstedeværelse utenfor Vestlandet. 

6 INGEN HORISONTALT ELLER VERTIKALT BERØRTE/OVERLAPPENDE 
MARKEDER 

Uavhengig av hvordan markedene avgrenses i denne saken, vil ikke partene samlet eller hver for 
seg ha markedsandeler som overstiger 20 prosent i noe marked. Transaksjonen gir derfor ikke 
opphav til verken horisontalt berørte eller vertikalt berørte/overlappende markeder, jf. 
konkurranseloven § 18a (1) bokstav e og f. 

Partene har ikke data som gjør det mulig å beregne markedsandeler, men basert på antallet 
aktører i de relevante markedene er det klart at partene ikke har markedsandeler på over 20 
prosent i noe marked. For eksempel var det i 2016 73 bedrifter registrert i Tromsø som tilbydde 
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8 ÅRSRAPPORTER 

Årsberetning og årsregnskap for Fjord Tours Group for 2019 følger vedlagt som: 

Bilag 3:  Årsregnskap for Fjord Tours Group AS for 2019 

Årsberetning og årsregnskap for Bussring AS og Tromsø Safari AS for 2019 følger vedlagt som: 

Bilag 4:  Årsregnskap for Bussring AS og Tromsø Safari AS for 2019 

Selskapene benytter regnskapsreglene for små foretak og har derfor ikke avgitt årsberetning (kun 
årsregnskap). Best Arctic har ikke avlagt årsregnskap ettersom selskapet ble stiftet i 2021. For 
øvrig vises det til at årsrapporter for Vygruppen og Fjord1 er tilgjengelig på disse selskapenes 
nettsider. 

9 FORRETNINGSHEMMELIGHETER 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter. Forslag til offentlig versjon av meldingen, 
samt en begrunnelse for forslaget, følger vedlagt som  

Bilag 5: Begrunnelse for forslag til offentlig versjon  

Bilag 6: Forslag til offentlig versjon av konkurransemeldingen 

*** 

Oslo, 30. mars 2021 
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS 

Hanne Zimmer 


