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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Foretak som erverver kontroll 

Navn: Summa  Equity  AB 
0rg.nr.: 922 876 878 
Adresse: David Bagares gata 3 

SE-111 38 STOCKHOLM 
Sverige 

1.2 Representant 

Navn: Wikborg Rein Advokatfirma 
Kontakt: Preben Milde Thorbjørnsen 
Adresse: Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
Telefon: +47 416 49 340 
E-post: pmt@wr.no 

1.3 Målselskap 

 

Navn: Holdbart AS 
0rg.nr.: 815 664 582 
Adresse: Høgdaveien 1 

1540 VESTBY 
Norge 

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Meldingen gjelder Summa  Equity  ABS (heretter "Summa  Equity")  planlagte erverv av enekontroll over 
Holdbart AS (heretter "Holdbart") fra Scanhold Norge AS. I henhold til avtalen mellom partene vil 
Summa  Equity  Fund  II  (No. 1) AB, organisasjonsnummer 559169-2222, Summa  Equity  Fund  II  (No. 2) 
AB, organisasjonsnummer 559169-2230 og Summa  Equity  Fund  II  (No. 3) AB, organisasjonsnummer 
559169-2248, samtlige forvaltet av Summa  Equity,  indirekte kjøpe 70% prosent av aksjene i Holdbart. 
Kjøperselskap vil være holdingsselskapet WR  Start-up  380 AS (organisasjonsnummer 926 868 845).1 
For ordens skyld fremlegges signert aksjekjøpsavtale: 

Bilag 1: Signert aksjekjøpsavtale 

1 Kjøperselskapets adresse er:  c/o  Wikborg Rein Advokatfirma AS, postboks 1513 Vika, 0117 OSLO. Selskapet 
har ingen virksomhet utover eierskapet i Holdbart. 
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5 INGEN HORISONTALT ELLER VERTIKALT OVERLAPPENDE 
MARKEDER 

Transaksjonen gir verken opphav til horisontalt eller vertikalt overlappende markeder. 

Riktignok vil Holdbart, som dagligvarebutikk, genere næringsavfall som gjenvinningsaktører som Norsk 
Gjenvinning samler inn. Etter melders vurdering kan klart nok ikke dagligvaremarkedet og 
gjenvinningsmarkedet anses for å være vertikalt relaterte markeder. I Kommisjonens retningslinjer for 
vertikale fusjoner, avsnitt 4, fremhever Kommisjonen at vertikale fusjoner er fusjoner mellom selskap 
som opererer på forskjellige trinn i forsyningskjeden. Tilsvarende fremhever Konkurransetilsynet i sine 
retningslinjer for forenklede meldinger at det "at det er vertikalt overlapp innebærer at en part er aktiv 
på et produktmarked i et forutgående eller etterfølgende ledd til et produktmarked, hvor en annen part 
operer. Som eksempel på en vertikal fusjon kan nevnes produsentens oppkjøp av en underleverandør". 
Dersom Holdbart anses for å operere på et ledd i verdikjeden for avfallshåndtering, vil det innebære at 
alle selskaper i Norge opererer i verdikjeden for innsamling og håndtering av næringsavfall, hvilket klart 
nok ikke er tilfelle. 

Summa estimerer dessuten at Norsk Gjenvinnings markedsandel innen innsamling av næringsavfall er 
på mellom 25 og 30 prosent, slik at transaksjonen uansett ikke vil gi opphav til vertikalt overlappende 
markeder, jf. konkurranseloven § 18a (1) f).8  Med en omsetning på NOK 318 millioner totalt, vil Holdbarts 
volumer av næringsavfall utgjøre en marginal andel totalvolumet både nasjonalt og lokalt. 

Det opplyses for ordens skyld om at Milarex ikke er leverandør til dagligvaremarkedet, slik at Milarex' 
og Holdbarts virksomheter ikke står i et vertikalt forhold til hverandre. 

6 GRUNNLAGET FOR FORENKLET MELDING 

Transaksjonen gir verken opphav til horisontalt eller vertikalt overlappende markeder, jf. kapittel 5 
ovenfor. Vilkårene for å inngi forenklet melding er følgelig oppfylte, jf. meldepliktforskriften § 3 (3) a). 
Dersom Konkurransetilsynet skulle mene at Holdbart opererer i samme verdikjede som Norsk 
Gjenvinning, vil vilkårene for å inngi forenklet melding være oppfylte etter meldepliktforskriften § 3 (3) c) 
ettersom Norsk Gjenvinnings markedsandel i gjenvinningsmarkedet estimeres til å være under 30 
prosent og Holdbarts avfallsvolumer vil utgjøre en marginal andel av det totale volumet næringsavfall i 
Norge. 

7 EFFEKTIVITETSGEVINSTER 

Ettersom foretakssammenslutningen ikke vil kunne ha negative virkninger på konkurransen som 
effektivitetsgevinstene skal måles opp mot, gjøres det ikke nærmere rede for eventuelle 
effektivitetsgevinster. 

8  Ettersom Holdbart har utsalgsteder fra Arendal i sør til Trondheim i nord etterspør selskaper som Holdbart 
gjenvinningstjenester i et nasjonalt marked for innsamling av næringsavfall. 
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8 ÅRSRAPPORTER 

Årsberetning og årsregnskap for Summa  Equity  AS, samt for Holdbart AS, er inntatt i det følgende. 

Bilag 2: Årsberetning og årsregnskap for Summa  Equity  for 20199 

Bilag 3: Årsberetning og årsregnskap for Holdbart AS for 2020 

9 FORRETNINGSHEMMELIGHETER 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter. Forslag til offentlig versjon av meldingen, 

samt en begrunnelse for forslaget, følger vedlagt som 

Bilag 4: Begrunnelse for forslag til offentlig versjon 

Bilag 5: Forslag til offentlig versjon av konkurransemeldingen. 

Oslo, 5. mai 2021 
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS 

-4~ 
Preben Milde Thorbjørnsen 

9  Se  også  Summa Equitys porteføljerapport for 2019: httøs://summaeciuitv.com/wi)-contentluøloads/2020/07/SE-PR-2019-Digital-ARTWORK-01-
Spreads.pdf 
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