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Equips portefølje omfatter også virksomheter innenfor IT- og konsulentsektoren, men 
dette er virksomhet som er knyttet til driftstjenester og mer generelle IT- og 
forretningskonsulenttjenester. Denne virksomheten skiller seg fra Selskapets 
virksomhet med salg og konsulenttjenester/utvikling av ERP- og CRM-systemer. 
Partenes virksomhetsområder – dvs. XO BIDCO/Equip og ØB Solutions – er følgelig 
ikke overlappende, men komplementære. 

Gjennom ervervet vil Equip ekspandere sin virksomhet til å omfatte et nytt 
tjenesteområde: ERP- og CRM-systemer. Gjennom ervervet oppnås dermed i større 
grad også en diversifisert investeringsportefølje innen IT- og konsulentsektoren.

Meldingen er basert på kravene i meldepliktforskriften § 3, annet ledd, samt 
Konkurransetilsynets retningslinjer for forenklet melding av foretakssammenslutning 
av oktober 2019.1

Meldingen oversendes Konkurransetilsynet per e-post.

Tekst som er merket med grønn bakgrunn inneholder informasjon som etter partenes 
syn er underlagt lovbestemt taushetsplikt og unntatt fra offentlig innsyn, jf. 
offentleglova § 13, jf. forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2. En særskilt begrunnelse for de 
angitte og merkede opplysningene er angitt i Vedlegg A.

1. PARTENES KONTAKTINFORMASJON

1.1 XO BIDCO

Navn: XO BIDCO AS (under navneendring fra NSH 
START II nr. 301 AS)

Org. nr.: 927 063 131
Adresse: c/o Equip Capital AS, Ruseløkkveien 6, 

0251 Oslo 
Telefon: 90 61 17 68
E-post: ce@equip.no

1.2 Melders representant

Navn: Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Kontaktperson(er): Advokat Line Voldstad /
Advokat Kjetil H. Johansen

Adresse: Bryggegata 6
Postboks 1364 Vika
0114 Oslo

Telefon: 24 13 15 00
E-post: line.voldstad@dlapiper.com

kjetil.johansen@dlapiper.com

1 https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2019/10/Retningslinjer-for-forenklet-melding-av-
foretakssammenslutning-2019.pdf
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3. BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG 
FORETAK I SAMME KONSERN

3.1 XO BIDCO

3.1.1 Juridisk og organisatorisk struktur

XO BIDCO er et holdingselskap som ble stiftet 25. februar 2021. Selskapet
har tre styremedlemmer, hvor Torkild Hebbert Haukaas er styreleder. 

3.1.2 Virksomhetsområder 

XO BIDCO skal være eier av aksjene i ØB Solutions, men har ingen øvrig 
virksomhet utover dette. 

3.2 Equip 

3.2.1 Juridisk og organisatorisk struktur

Som angitt innledningsvis er Equip et private equity fond registrert på Jersey, 
Channel Islands, og ble stiftet 26. juli 2018. 

En sentral del av Equips investeringsstrategi er å ta kontrollerende 
eierposisjoner i lønnsomme virksomheter med urealisert vekstpotensial som 
vurderes å kunne utløses gjennom Equips eiermetodikk og kompetanse. 
Fondets kapital brukes således til investering i norske og nordiske selskaper, 
som antas å ha urealiserte muligheter for fremtidig vekst.

På tidspunktet for inngåelsen av aksjekjøpsavtalen, eier Equip 100 % av 
aksjene i XO Topco, som igjen er eier og har bestemmende innflytelse i XO 
Holdco, som eier 100 % av XO BIDCO. 

Equip rådgis eksklusivt av Equip Capital AS (org. nr. 920 915 272) som har 
forretningsadresse i Oslo. 

3.2.2 Virksomhetsområde

Investeringsporteføljen til Equip består, i tillegg til XO BIDCO som 
beskrevet over, av en rekke selskaper innen ulike bransjer. Informasjon om de 
ulike porteføljeselskapene er tilgjengelig på Equip sine hjemmesider2, men er 
oppsummert under for å lette tilgjengeligheten for Konkurransetilsynet:

Equip Capital

Makeup Mekka Sminke og 
skjønnhetsprodukter

Norsk netthandel av sminke og 
skjønnhetsprodukter med salg til 
norske og svenske privatkunder. 

2 https://www.equip.no/companies/
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For ytterligere informasjon: 
https://www.makeupmekka.no/

Rush 
Trampolinepark

Aktivitetspark Operatør av innendørs 
trampolineparker i Nord-Europa. Har 
pr. 18. juni 2021 8 trampolineparker i 
Norge, 2 parker i Sverige, 1 park i 
Danmark, 2 parker i Tyskland og 2 
parker i England.

For ytterligere informasjon: 
https://www.rushtrampolinepark.no/

Holy Greens Salatrestaurant Salatrestaurantkjede i Sverige. 

For ytterligere informasjon: 
https://holygreens.se/

Busfabriken Aktivitetspark Operatør av innendørs lekeland i 
Norden. Har pr. 18. juni 2021 4 
lekeland i Norge, 7 lekeland i Sverige
og 2 lekeland i Danmark.

Bastard Burgers Burgerrestaurant Burgerrestaurantkjede. Har pr. 18. juni 
2021 49 restauranter i Sverige og 1 
restaurant i Norge (som åpnet 4. juni 
2021). 

For ytterligere informasjon: 
https://bastardburgers.com/se/

Mimir IT-service fra fysisk 
data til sky-løsninger 
(Cloud).  

Tilbyr teknologisk avanserte IT-
driftstjenester. 

For ytterligere informasjon, se 
nedenfor, samt:

https://funn.no/
https://serit.no/avdelinger/serit-
fjordane-it/

Miles IT konsulentfirma Tilbyr IT-prosjektledelse,
systemutvikling og konsulenttjenester.
Selskapet har virksomhet i Norge og 
Litauen.

For ytterligere informasjon, se 
nedenfor, samt: https://www.miles.no/

Riggtech Nybygg rør og Ledende svensk aktør innenfor nybygg 
av rør og ledninger som ikke krever 



LVO/LVO/58051/526
NOM/4292055.3

Fortsettelse 6

ledninger graving. 

For ytterligere informasjon: 
http://riggtech.se/

Ryde El-sparkesykler Ledende leverandør av leie av el-
sparkesykler i Trondheim, 
Kristiansand, Stavanger, Bergen og 
Oslo. 

For ytterligere informasjon:

https://www.ryde-technology.com/

Som det fremkommer, er det kun selskapene Mimir og Miles som har 
virksomhet knyttet til noen form for IT-tjenester:

 Mimir Bidco AS (org. nr. 923 456 317) er eierselskapet i 
Mimirkonsernet som gjennom ulike datterselskap tilbyr avanserte IT-
driftstjenester til entreprenører og små og mellomstore bedrifter
levert fra både lokale datasentre og såkalte skytjenester. Typiske 
tjenester er infrastruktur (servere og nettverk), 
applikasjonsforvaltning, salg av hardware (PC, nettverksutstyr etc.) 
og tilhørende konsulenttjenester. Mimirkonsernet har regionale 
posisjoner langs den norske kystlinjen fra Kristiansand til Alta.  
Mimirkonsernet består i hovedsak av følgende datterselskaper:

 Funn AS, org.nr. 951 445 746;

 Fjordane IT AS, org.nr. 979 793 049;

 iDrift AS, org.nr. 916 573 065;

 Østereng IT AS, org.nr. 997 868 625;

 Serversky AS, org.nr. 995 748 711;

 Diode AS, org.nr. 888 411 372; og

 Working IT AS, org.nr. 921 071 558.

 Miles AS (org. nr. 988 340 316) tilbyr generelle og bredt 
sammensatte IT-konsulenttjenester i Bergen, Oslo, Stavanger og 
Trondheim; tjenestene er knyttet til systemutvikling og arkitektur, 
prosjektledelse, agile coaching, cyber security, testledelse og 
rådgivning/konsulenttjenester.
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3.3 ØB Solutions

3.3.1 Juridisk og organisatorisk struktur

ØB Solutions er et norsk aksjeselskap med forretningsadresse i Noresund i 
Viken, jf. punkt 1.3. 

Selskapet ble stiftet 15. november 2001. Selskapet ledes av administrerende
direktør Terje Simonsen og har et styre bestående av to styremedlemmer, 
hvor Nils Ole Fladhus er styrets leder. 

Selskapet er i dag 100 % eid av Økonomibistand Holding AS (reg. nr. 924 
804 386), som igjen er eid av ØB Holding Fladhus AS (89,5%) og Tosi 
Invest AS (10,5%).   

ØB Solutions har fire heleide datterselskaper; ØkonomiBistand Sør AS (org. 
nr. 989 953 427), ØkonomiBistand Net AS (org. nr. 922 020 809), ØB 
Pengebinge AS (org. nr. 975 901 491) og det svenske selskapet Ekonomi och 
Affärssystem Norden AB (org. nr. 556916-2869), samt to datterselskaper 
hvor selskapet er majoritetseier; ØkonomiBistand Nord AS (60%) (org. nr. 
991 600 353) og ØB Innovation AS (63%) (org. nr. 817 681 522). Som en del 
av transaksjonen vil ØB Solutions AS kjøpe ut minoritetsaksjonærene i hhv. 
ØkonomiBistand Nord AS og ØB Innovations AS, slik at disse selskapene på 
tidspunktet for gjennomføring av transaksjonen vil være 100% eid av ØB 
Solutions AS. For øvrig medfører transaksjonen ingen endringer i ØB 
Solutions eierskap, og selskapene er dermed en del av transaksjonen.

3.3.2 Virksomhetsområder

ØB Solutions driver med salg av ERP3- og CRM4-systemer, samt 
implementering og bistand ved bruk av systemene ved salg av egne og 
innleide konsulenter. Selskapets forretningsmodell innebærer at de opererer 
som en uavhengig selger av tredjeparts programvare-løsninger, i medhold av 
partneravtaler, kombinert med separate supportavtaler (bistandsavtaler) med 
de aktuelle kundene. ØB Solutions fungerer som en forhandler av 
programvaren, slik at kundene får programvaren direkte fra 
leverandør/partner. 

Datterselskapene ØkonomiBistand Sør AS, ØkonomiBistand Net AS og 
ØkonomiBistand Nord AS driver med samme virksomhet som morselskapet 
ØB Solutions, mens ØB Pengebinge AS forvalter inntekter fra historiske 
avtaler. 

3 Enterprise resource planning (virksomhetsstyring), det vil si et system som integrerer kjerneprosessene 
som er nødvendige for å drive et firma, finans, HR, produksjon, forsyningskjede, tjenester, anskaffelser 
mm., i ett system.

4 Customer relationship management (kunderelasjonshåndtering), det vil si et system som understøtter 
styring av kunder og kunderelasjoner i en virksomhet med arbeidsprosesser og programvare. 
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ØB Solutions og datterselskapenes årsregnskap, samt årsregnskap for Equips 
(norske) porteføljeselskaper/porteføljeselskaper er offentlig tilgjengelig på 
Brønnøysund, og følgelig ikke lagt ved denne meldingen.

4. VILKÅRENE FOR INNGIVELSE AV FORENKLET MELDING ER 
OPPFYLT

4.1 Innledning

Det følger av meldepliktforskriften § 3 første ledd nr. 3 a at forenklet melding 
kan inngis når ingen av partene er aktive på det samme produktmarked og det 
samme geografiske marked (ingen horisontal overlapp) eller på et 
produktmarked, hvor en annen part opererer (ingen vertikale forbindelser). 

Etter partenes syn, er ikke kjøper og Selskapet aktive på det samme 
produktmarkedet. Det vises til den nærmere redegjørelsen for dette i punkt 
4.2 nedenfor.

For så vidt bemerkes at kjøper og Selskapet under enhver omstendighet er 
mindre aktører med svært begrensede markedsandeler i det totale markedet 
for IT-tjenester i Norge, jf. meldepliktforskriften § 3 første ledd nr. 3 b.

4.2 Partene er ikke aktive på det samme produktmarkedet

IT-tjenester er en svært sammensatt gruppe tjenester som omfatter et stort 
spenn hva gjelder produkter, kompetanse og sektorer. ERP-systemtjenester
knytter seg konkret til programvare og tjenester som skal støtte bedrifters 
håndtering av informasjon og tilfredsstille behov hva gjelder styring og 
administrasjon. Tilsvarende for CRM-systemtjenester knytter disse seg til 
styring av kunder og kunderelasjoner.

De mer generelle IT- og konsulenttjenester, slik som ytes av Miles, og 
driftstjenester som ytes av Mirmirkonsernet, se punkt 3.2.2 overfor, krever
etter partenes syn begge en annen kompetanse som vesentlig skiller seg fra 
det som kreves for å tilby ERP- eller CRM-systemtjenester. Det kan for så 
vidt i denne sammenhengen vises til Konkurransetilsynet V2019-23Tieto Oyj 
– Evry ASA premiss 45 og 46 hvor det ble uttalt at:

"(45) I Kommisjonspraksis anses IT-tjenester og programvare som 
separate markeder. Kommisjonen har i tidligere saker 
vurdert nærmere klassifiseringer av henholdsvis IT-tjenester 
og programvare på grunnlag av ulike funksjonaliteter, 
sluttbrukere og bransjer. Også snevrere avgrensninger av 
programvarekategorier har blitt vurderte av Kommisjonen i 
enkelte saker.

(46) Etter Konkurransetilsynets oppfatning er det (…) flere 
forhold som tilsier at det ikke eksisterer et samlet marked for 
IT-tjenester og programvare, og at det må avgrenses et eget 
relevant produktmarked for sak- og arkivsystemer til offentlig 
sektor i denne saken". 
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Videre kan det vises til premiss 27 til 30 hvor følgende kommer til uttrykk:

"(27) IT-tjenester omfatter forretningsmessige og teknisk ekspertise 
for å bistå organisasjoner med å etablere og optimalisere 
eller få tilgang til informasjon og forretningsprosesser […].

(28) Programvare omfatter dataprogrammer for en rekke 
oppgaver, både for bedrifter og private brukere. 
Programvare kan være installert på kundens egne maskiner 
("on premise"), eller være tilgjengelige som skytjenester.

(29) IT-tjenester og programvare blir nærmere klassifisert av 
bransjeanalysebyråer på IT-området. Både IT-tjenester og 
programvare har blitt inndelt etter funksjonalitet og bransje.

(30) En underkategori av programvare til bedrifter benevnes som 
"enterprise application software" ("EAS"). EAS omfatter 
ulike typer programvare som støtter de viktigste 
forretningsfunksjonene i en organisasjon."

ERP og CRM er slike typer spesiell programvare (sub-segmenter) som faller 
innenfor EAS,9 og skiller seg derfor fra produktene generelle IT- og 
driftstjenester.10

Slik partene ser det er det svært begrenset eller ingen mobilitet mellom 
kjøpers og Selskapets virksomhetsområder og/eller den relevante kompetanse 
knyttet til de respektive virksomhetsområder. 

Det er på denne bakgrunn partenes syn at kjøper og Selskapet ikke er aktive 
på det samme produktmarkedet. 

Partene anser derfor vilkårene for forenklet melding etter 
meldepliktforskriften § 3 første ledd nr. 3 a for å være oppfylt.

4.3 Opplysninger om partenes fem viktigste konkurrenter, kunder og 
leverandører - virkning er foretakssammenslutningen

Partene er ikke aktive på det samme produktmarkedet. Nedenfor oppgis for 
fullstendighetens skyld like fullt partenes fem viktigste konkurrenter, kunder 
og leverandører.

4.3.1 Equip's viktigste konkurrenter, kunder og leverandører

9 Se også Kommisjonens understreking knyttet til EAS som undergruppe av forretningssystemer som 
omfatter en rekke underkategorier, herunder ERP og CRM, og for så vidt at ERP i sin tur omfatter en rekke 
underkategorier, sak M.8984 - HG / VISTA / ALLOCATE, punkt 4.1, premiss 15 følgende; 
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8984_167_3.pdf

10 Også i tidligere meldinger til Konkurransetilsynet har, i bl,a., IFS Norge AS sitt erverv av aksjer i 
MulitPlus Solutions AS, https://konkurransetilsynet.no/fusjoner/ifs-norge-as-multiplus-solutions-as/ ,er det 
berørte markedet kategorisert som "ERP-systemer", i motsetning til kun "IT-systemer".
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VEDLEGGSOVERSIKT

A Begrunnelse for opplysninger underlagt taushetsplikt

B Aksjekjøpsavtalen datert 15. juni 2021


