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1. Meldere 

Navn: Union Nine A/S 

CVR.nr.: 36 031 824 

Adresse: Inge Lehmanns Gade 2  

8000 Aarhus C 

Danmark 

 

 Representant (for både melder og målselskap): 

Navn: Advokatfirmaet BAHR AS 

Kontaktpersoner: Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

 

Saksansvarlig advokat: Helge Stemshaug 

Adresse: Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo 

Telefon: 

E-post: 

92 41 80 04 / 21 00 00 50  

mokri@bahr.no 

 

2. Målselskap 

Navn: Whiteaway Group A/S 

CVR.nr.: 33 767 986 

Adresse: 

 

 

 

 

 

Agerbæksvej 21 

8240 Risskov 

Danmark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Transaksjonen og dens forretningsmessig rasjonale 

(1) I henhold til aksjekjøpsavtale av 18. februar 2021 («Aksjekjøpsavtalen») erverver Union Nine 

A/S («Union Nine») aksjene i Whiteaway Group A/S («WAG») fra tre av selskapets 

minoritetsaksjonærer: HAK Holding ApS, Nikolai Aas Pedersen og Ib Dyhr Nørholm Holding 

ApS (kollektivt «Transaksjonen»). Etter Transaksjonen vil Union Nine eie  % av aksjene 

i WAG. Aksjekjøpsavtalen er inntatt som Vedlegg 1 til denne meldingen.  

mailto:mokri@bahr.no
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Vedlegg 1 Aksjekjøpsavtale av 18. februar 2021 

(2) Transaksjonen vil medføre at Union Nine erverver enekontroll over WAG, 

jf. konkurranseloven § 17. Union Nine og WAG omtales i det følgende som («Partene»).  

(3) WAG er forut for Transaksjonen et fellesforetak kontrollert i felleskap av Union Nine og 

enkelte av de øvrige aksjonærene.1

 

(4) Ingen minioritetsaksjonærer har alene mer enn  av stemmerettighetene i WAG. To 

minioritetsaksjonærer – (eierandel 

før Transaksjonen: ) og (eierandel før transaksjonen:  – har 

hittil utøvet sine eierinteresser i fellesskap. Det er melderens vurdering at melderen i 

forbindelse med Transaksjonen vil oppnå enekontroll, , ved at 

og ikke kan forventes å fortsette å utøve sine 

eierinteresser i fellesskap i fremtiden. Melderen søker derfor godkjent overgangen fra 

felleskontroll til enekontroll. 

(5) WAG er aktive innen salg av hvitevarer og husholdningsapparater, energi- og klimaprodukter 

og produkter til personlig pleie. Etter gjennomførelse av Transaksjonen vil eier- og 

kontrollforholdene i WAG være slik de fremgår i figur 1, inntatt under. 

Figur 1: Eierforhold etter gjennomførelse av Transaksjonen 

(6) Partene har hver en omsetning i Norge som overstiger NOK 100 millioner, og har samlet en 

omsetning som overstiger NOK 1 milliard, se kap. 5. Foretakssammenslutningen er dermed 

meldepliktig i Norge jf. konkurranseloven § 18 første og annet ledd. Transaksjonen vil ikke 

gjennomføres før Konkurransetilsynet har avsluttet sin saksbehandling.  

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

(7) Som det fremgår av kapittel 7 nedenfor har Partene kun en ubetydelig horisontalt 

overlappende virksomhet ved at partene kun er konkurrenter i et snevert marked for 

elektriske tannbørster. 

                                                 

1 Union Nines erverv av felleskontroll i WAG ble godkjent 26. august 2014 av danske Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. 
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 Ingen av Partene er aktive i et forutgående eller 

etterfølgende ledd til et produktmarked hvor den andre part opererer.  

(8) Foretakssammenslutningen innebærer videre at Union Nine vil overta enekontroll over WAG, 

som tidligere var felleskontrollert av Union Nine og andre. 

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

foretakssammenslutninger mv. § 3 første ledd nr. 2 og 3. 

5. Partenes omsetning 

5.1 Partenes omsetning i Norge 

 Omsetning i Norge (MNOK) 

Heartland (konsern) 2 

WAG (konsern) 483,323 

5.2 Partenes omsetning globalt 

 Omsetning globalt (MNOK) 

Heartland (konsern)  46 516,74 

WAG (konsern) 3 490,85 

 

6. De involverte foretakenes struktur og virksomhetsområder 

6.1 Union Nine og Heartland-konsernet 

(10) Union Nine er et heleid datterselskap av Brightfolk A/S, som igjen er et heleid datterselskap 

av Heartland A/S (Heartland A/S med datterselskaper betegnes i det følgende som 

«Heartland-konsernet»). Heartland-konsernet er endelig kontrollert av Anders Holch 

Povlsen som direkte og indirekte eier til sammen 95 % av aksjekapitalen og 100 % av 

stemmerettighetene i Heartland A/S. 

(11) Heartland A/S er et holding- og investeringsselskap med aktiviteter innen en rekke områder. 

En vesentlig del av selskapets aktiviteter ligger i selskapet BESTSELLER UNITED A/S med 

datterselskaper. BESTSELLER-konsernets hovedaktivitet er design, markedsføring og salg av 

tøy og tilbehør til kvinner, menn, tenåringer og barn over hele verden. 

(12) Heartland eier videre direkte eller indirekte aksjer i en rekke andre selskaper, herunder 

Normal A/S (70,49%), som selger produkter til personlig pleie og enkelte matvarer mm. og 

                                                 

2 Omsetningstall for Heartland A/S er fra selskapets revisorbekreftede regnskap fra regnskapsåret 2019/2020. Beløpet er 

omregnet fra DKK millioner ved anvendelse av Norges Banks bilaterale vekslingskurs for 2020: 1 DKK = NOK 1,4382. 
3 Omsetningstall for WAG er fra selskapets revisorbekreftede regnskap fra regnskapsåret 2019/2020. Beløpet er omregnet fra 

DKK 336,06 millioner ved anvendelse av Norges Banks bilaterale vekslingskurs for 2020: 1 DKK = NOK 1,4382. 
4 Beløpet er omregnet fra DKK 32 343,7 millioner ved anvendelse av Norges Banks bilaterale vekslingskurs for 2020: 1 DKK = 

NOK 1,4382. 
5 Beløpet er omregnet fra DKK 2 427,2 millioner ved anvendelse av Norges Banks bilaterale vekslingskurs for 2020: 1 DKK = 

NOK 1,4382 
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WAG (50,27 %), beskrevet nærmere i kap. 6.2. Øvrige selskaper i Heartland-konsernet er 

aktive innen blant annet salg av klær, sko, teknologi, bæredyktighet og fornybar energi. 

(13) Heartlands aktiviteter innenfor energi- og klimaområdet inkluderer ikke salg av 

konsumprodukter, men består av investeringer hovedsakelig innen solceller og atomkraft. 

(14) Heartland A/S’ årsrapport er vedlagt som vedlegg 2 til denne meldingen. En fullstendig 

oversikt over selskaper i Heartland-konsernet fremkommer av selskapets årsrapport, på side 

6-11. 

Vedlegg 2 Heartland A/S’ årsrapport for 2019/2020 

6.2 WAG 

(15) Whiteaway Group A/S er morselskapet I WAG-konsernet. En oversikt over WAG-konsernets 

selskaper per 18. februar 2021 fremgår av Figur 2, inntatt under. Selskapene er danske, og 

eid 100%, med mindre annet er indikert i figuren. 

Figur 2: Selskaper i WAG-konsernet. 
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(16) WAG-konsernet selger hovedsakelig hvitevarer, husholdningsapparater, energi- og 

klimaprodukter og produkter til personlig pleie (slik som elektriske tannbørster) i Danmark, 

Norge og Sverige. WAG selger sine produkter via selskapets online-platform til forbrukere i 

Danmark, Sverige og Norge, samt til en rekke franchisetakere som videreselger hovedsakelig 

gjennom fysiske butikker. WAG selger tidvis også varer til bedrifter, eksempelvis ved salg av 

hvitevarer ved oppføring av bygg. 

(17) WAG-konsernets primære salgskanaler i Norge er tilgjengelige på nettsidene whiteaway.no 

og skousen.no. 

(18) Whiteway Group A/S’ årsrapport for 2019/2020 er vedlagt denne meldingen som vedlegg 3. 

Vedlegg 3 Whiteaway Group A/S årsrapport for 2019/2020 
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7. Transaksjonen gir kun opphav til en svært begrenset horisontalt 
overlappende virksomhet mellom partene 

(19) WAG-konsernet er som beskrevet ovenfor aktive innen salg av hvitevarer og andre elektriske 

artikler. Heartland-konsernet er, med unntak av et begrenset salg av elektriske tannbørster, 

ikke aktive innenfor de samme produktmarkeder som WAG-konsernet i Norge. 

(20) Melderen er ikke kjent med tidligere praksis fra Konkurransetilsynet eller EU-kommisjonen 

som vurderer et relevant marked for salg av elektriske tannbørster. Etter melderens 

oppfatning er et nasjonalt marked for elektriske tannbørster den snevreste mulige 

produktmessige og geografiske markedsavgrensningen. 

(21) Heartland-konsernet selger elektriske tannbørster via lavprisbutikkjeden Normal. Elektriske 

tannbørster utgjør kun en liten del av butikkjedens produktportefølje. Etter melderens beste 

anslag er Heartland-konsernets markedsandel i et hypotetisk marked for elektriske 

tannbørster i Norge ubetydelig, ca.

(22) WAG-konsernet selger elektriske tannbørster via sine primære salgskanaler; whiteaway.no 

og skousen.no. Etter WAGs beste anslag er deres markedsandel innen et hypotetisk marked 

for salg av elektriske tannbørster i Norge . 

(23) Etter melderens oppfatning medfører Partenes horisontalt overlappende virksomhet innen 

salg av elektriske tannbørster ingen konkurransemessig bekymring ved at partenes 

markedsandeler er ubetydelige selv ved den snevreste mulige markedsavgrensningen. Det er 

etter melderens oppfatning ikke nødvendig for denne meldingens formål å definere det 

relevante markedet for salg av elektriske tannbørster. 

(24) Partene har ikke identifisert andre aktiviteter der WAG eller Heartland-konsernet er aktive 

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

i Norge.  

(25) Det bemerkes for ordens skyld at Heartland A/S eier 71,09 % av aksjene i nemlig.com A/S, 

et selskap som bedriver detaljsalg av matvarer. Nemlig.com A/S er ikke aktive innen salg av 

matvarer i Norge. 

8. Partenes viktigste konkurrenter og leverandører 

(26) Partene selger kun elektriske tannbørster til privatpersoner. Det er etter melderens 

oppfatning derfor ikke mulig å opplyse om Partenes viktigste kunder innen markedet for 

elektriske tannbørster. Det bes derfor om at Konkurransetilsynet lemper på kravet om 

informasjon om Partenes fem største kunder innen markedet for salg av elektriske 

tannbørster i Norge jf. konkurranseloven § 18 a tredje ledd. 

(27) WAG-konsernets viktigste konkurrenter innen markedet for elektriske tannbørster er

 WAG-konsernets viktigste leverandører for salg av 

elektriske tannbørster er WAG-konsernet har ikke fem leverandører 

av elektriske tannbørster. 
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(28) Heartland-konsernets viktigste konkurrenter innen markedet for elektriske tannbørster er 

Heartland-konsernets viktigste 

leverandører er  Heartland-konsernet har ikke fem leverandører 

av elektriske tannbørster. 

9. Andre opplysninger 

(29) Transaksjonen ble klarert av konkurransemyndighetene i Danmark 04. mai 2021, ved 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsens avgjørelse i sak 21/03974. Transaksjonen vil også 

meldes til konkurransemyndighetene i Sverige. 

10. Offentlighet 

(30) Denne meldingen inneholder konkurransesensitive forretningshemmeligheter som er 

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

som Vedlegg 4 til denne meldingen. 

Vedlegg 4 Begrunnelse for merking av forretningshemmeligheter og unntatt 

offentlighet 

*** 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet BAHR AS  

 

 

Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

Advokatfullmektig 

Saksansvarlig advokat: Helge Stemshaug 


