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1. INNLEDNING  

Foretakssammenslutningen gjelder Summa Equity Fund II (Summa) og Longship Fund II (Longship) 
erverv av felles kontroll i Nofitech Holding AS (med tilhørende datterselskaper) (Nofitech) og  
etableringen av Neptune-konsernet.  

Longship Fund I eier i dag 58,75 % av Nofitech Holding AS. Resterende aksjer eies av selskapets 
grundere, ledelse og andre ansatte.    

Transaksjonen vil skje ved at Neptune Bidco AS' erverver 100 % av aksjene Nofitech Holding AS.  

I forbindelse med transaksjonen vil Neptune-konsernet etableres. Dette vil bestå av tre selskap; Neptune 
Topco AS, Neptun Midco AS og det indirekte datterselskapet Neptune Bidco AS. Neptune Bidco AS er 
100% eid av Neptune Midco (indirekte eierskap). Neptune Midco AS vil være eid av Neptune Topco 
(80%), Løvik og Jordet Invest AS, Amfibien AS og flere ansatte. Samlet har Løvik og Jordet Invest AS, 
Amfibien AS og de ansatte 20% av eierskapet. Neptune Topco AS vil etter at transaksjonen er 
gjennomført være felles kontrollert av Summa og Longship.   

2. FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART  

I henhold til aksjekjøpsavtale datert 2. juli 2021, skal Neptune Bidco AS erverve 100% av aksjene i 
Nofitech Holding AS (Transaksjonen). Neptune Bidco AS er et indirekte datterselskap av Neptune 
Topco AS som etableres som ledd i gjennomføringen av transaksjonen. Neptune Topco AS vil være 
felleskontrollert av Summa og Longship.  

Vedlegg 1:   Aksjekjøpsavtale datert 2. juli 2021 (konfidensiell)   

Vedlegg 2:   Aksjonæravtale inngås ved gjennomføring av transaksjonen (konfidensiell)  

Transaksjonen utgjør dermed en "foretakssammenslutning" jf. konkurranseloven § 17 første avsnitt 
bokstav b.  

Gjennomføring av Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og er ikke 
meldepliktig i andre jurisdiksjoner enn i Norge. 

3. BAKGRUNNEN FOR FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN  

Summa har gjennom sin tematiske tilnærming til investeringer, investert i selskaper som arbeider for å 
utnytte naturressurser mer effektivt og dermed gjøre bruken mer bærekraftig. Summa anser 
akvakulturnæringen hvor Nofitech er aktiv for å være viktig som ledd i å sikre bærekraftig matproduksjon 
i fremtiden. 

Nofitech leverer RAS (Rescirculating Aquaculture System) løsninger til oppdrettsnæringen, særlig i 
Norge. Selskapet passer derfor godt med Summa sin investeringsprofil. 

Longship Fund I investerte i Nofitech i 2018. Denne investeringen overtas nå av Longship Fund II. 
Longship har bidratt til å gjøre selskapet til en ledende leverandør av anlegg for fiskeoppdrett etter 
smoltstadiet. For Longship vil det være en fordel å få med Summa som felleskontrollerende eier. Dette 
fordi Summa er en betydelig aktør med fokus på og kompetanse innen bærekraft, noe som vil kunne 
bidra til å styrke og legge til rette for en videreutvikling av Nofitech. 

4. OM PARTENE 

Neptune Bidco AS er et nystiftet norsk selskap opprettet i forbindelse med Transaksjonen som er 
indirekte eid av Summa Equity Advisors AS og Longship Fund II. Ved gjennomføringen av 
transksaksjonen vil eierskapet til Summa Quity Advisors bli overført til Summa Equity Fund II.  
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Både Longship Fund I og Longship Fund II er registrert på Guernsey og inngår i det norske private 
equity foretaket Longship. 

4.1 Longship  

Longship investerer i mellomstore norske vekstselskaper. Selskapet benytter en buy-out strategi ved å 
overta kontrollerende og strategiske eierposisjoner i selskapene som de velger å investere i, og har p.t. 
kontroll i åtte virksomheter (inkludert Nofitech Holding AS). Ingen av selskapene har overlappende 
virksomhet med målselskapet: 

 Gexon AS er et verdensomspennende selskap som utvikler og tilbyr programvare, 
konsulenttjenester og testfasiliteter for brann og sikkerhetsteknologi. Se mer på 
https://www.gexcon.com/.  
 

 Garda Sikring lever og installerer fysiske sikringsinstallasjoner for områdesikring, objektsikring, 
anleggssikring og veisikring i Norge. Se mer på https://gardasikring.no/. 

 
 The Cloud People AS er en IT service provider av Google Cloud Platform og ServiceNow 

skytjenester i Norden. https://www.thecloudpeople.com/ 
 

 Seam AS er en ledende leverandør av automasjon og fremdriftsløsninger for elektriske fartøy 
for den maritime næringen. Se mer på https://seam.no/ 

 
 Nofitech Holding AS leverer RAS (Rescirculating Aquaculture System) løsninger til 

oppdrettsnæringen, særlig i Norge. Se mer på Nofitech - Future RAS solutions / Nofitech - 
Framtidas RAS-løsninger.  
 

 Sensio AS tilbyr velferdsteknologi til offentlige institusjoner samt trygghetsalarmer og andre 
tekniske hjelpemidler ment for eldre til privatmarkedet. Se mer på https://sensio.no/.  

 
 The Arctic Travel Company AS er et reiselivsselskap som fokuserer på å tilby reiseopplevelser 

for private- og næringskunder i Arktis og Nord-Norge. Se mer på 
https://www.arctictravelcompany.com/nb.  
 

 Akershusgruppen AS er en norsk restaurantgruppe, og driver 11 ulike restauranter i Oslo-
området. Se mer på https://www.akershusgruppen.no/.  

 
For mer informasjon om Longship, se http://www.longship.no/index.html  

4.2 Summa Equity 

Summa ble grunnlagt i 2016 av partnere som delte en felles visjon om å etablere et ledende privat equity 
selskap med særlig fokus på investeringsmuligheter knyttet til tematiske megatrender som forventes å 
bidra til vekst over tid. Summa fokuserer på investeringer i mellomstore nordiske selskaper innenfor fire 
megatrenddrevne temaer: ressursknapphet, energieffektivitet, endret demografi og teknologibaserte 
selskaper. Summa lukket sitt første fond (Summa Equity) i februar 2017 etter å ha reist SEK 4.5 
milliarder.   

Summa kontrollerer p.t. fjorten porteføljeselskaper. Ingen av selskapene har overlappende virksomhet 
med målselskapet.  

 Sengenics er et proteomikk selskap som produserer proteiner til legemiddelindustrien og 
akademia. Proteinene brukes til å utvikle presisjonsmedisin. Hovedfokuset er for tiden på 
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produksjon av proteiner som brukes i forskning og utvikling av medisiner for autoimmune 
sykdommer, kreft og infeksjonssyksdommer. Se mer på https://www.sengenics.com/  
 

 Documaster er et norsk software selskap som tilbyr digital informasjonsadminsitrasjon  og 
skybasert lagring av data. Se mer på http://www.documaster.com.  

 
 Olink Proteomics utvikler og selger teknologi som brukes til analyse av protein i menneskelig 

protein biomarkør forskning. Teknologien og forskningen bidrar til utviklingen av 
presisjonsmedisin. Se mer på https://www.olink.com.  

 
 Infobric er et teknologiselskap som leverer programvarer til byggeplasser. Programvarene 

bidrar til å gjøre byggeplassene mer bærekraftige og bruke ressursene mer effektivt. Se mer på 
https://infobric.no/.  

 
 HyTest utvikler og produserer antisoffer og antigener som brukes til labroratorietesting, spesielt 

til in vitro-diagnostikk og veterinærmedisin. Se mer på https://www.hytest.fi/.  
 

 Lakers utfører vedlikehold, service, utleie og teknisk rådgiving for vannpumper, 
pumpestasjoner, elektriske motorer og andre deler til vannpumper og vannpumpestasjoner. Se 
mer på http://lakers.no/.  

 
 LOGEX leverer helseanalyser (healthcare analytics). De leverer tjenester innen 3 

hovedområder: finansiell analyse (for eksempel ressursfordeling, bemanning), resultatanalyser 
(for eksempel benchmarking og kvalitetsanalyser) og life science (for eksempel real world 
evidence data and analytics). Se mer på https://logexgroup.com/.  

 
 Sortera resirkulerer avfall fra byggebransjen og andre profesjonelle akører, samt utfører 

sanering for industri- og byggebransjene. Se mer på https://www.sortera.se/.  
 

 EcoOnline er en HSEQ tilbyder av Saas løsninger for håndtering av kjemiske stoffer og 
arbeidssikkerhet. Se mer på http://www.ecoonline.com/.  
 

 Norsk Gjennvinng er Norges største leveradør av gjenvinnigs- og miljøtjenester. 
Tjenestetilbudet omfatter avfallshåndtering, industriservice, husholdningsrenovasjon, mottak av 
masser, riving, miljøsanering og sikkerhetsmakulering. Se mer på 
https://www.norskgjenvinning.no/.  

 
 Milarex er et lakseforedlingsselskap etablert i 2016. Hovedkontoret er i Norge med produksjon 

i Polen. Selskapet oppdretter ikke laks selv. Se mer på https://www.milarex.com/.  
 

 Kiona er en ledende plattform for smarte energiløsninger. Selskapet tilbyr teknologiløsninger 
som gjør det mulig for kundene å optimalisere ressursbruken og redusere utslipp fra bygninger. 
Se mer på https://www.kiona.com/.  

 
 Lin Education tilbyr digitale enheter og tjenester til svenske skoler. Se mer på 

https://www.lineducation.se/.  
 

 Pagero utvikler og tilbyr produktet Pagero Online, en skybasert plattform som gjør det mulig for 
knudene og sende, motta og håndtere dokumenter elektronisk. Se mer på 
http://www.pagero.com.  
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For mer informasjon om Summa, se www.summaequity.com. 

4.3 Nofitech Holding AS 

Nofitech ble etablert i 2011 av Geir Løvik og John Hestad. Selskapet leverer RAS (Rescirculating 
Aquaculture System) løsninger til fiskeoppdrettsnæringen både for ferskvann og saltvann. I tillegg 
leverer selskapet tilhørende tjenester og utstyr. 

ModulRAS-anlegg brukes til oppdrett av fisk på land. Løsningene brukes til oppdrett av både smolt, 
postsmolt, matfisk og stamfisk. Selskapet leverte den første RAS-modul for ferskvann i 2012, og det 
første ModulRAS-anlegget for drift med sjøvann i 2015. 

I 2020 ervervet Nofitech selskapene CM Aqua Technologies ApS (Danmark), Ratz Aqua & Polymer 
Technik GmbH (Tyskland) og Hex Filter GmbH (Tyskland). Disse selskapene utvikler og selger 
vannbehandlingssystemer to akvakulturindustrien og beslektede industrier som for eksempel 
brønnbåter og akvarium.  

Per 31. desember 2020 eide Longship Fund I LP 45,6% og Longship Fund I Co-invest LP 13,15% av 
av Nofitech Holding AS. 

For mer informasjon om Nofitech, se Nofitech - Framtidas RAS-løsninger 

4.4 Partenes omsetning og driftsresultat  

Partenes omsetning og driftsresultat for seneste regnskapsår fremgår av tabellen nedenfor. Summas 
regnskap for 2020 er ikke enda ferdigstilt, og omsetningen oppgis derfor for 2019.    

Tabell 1: Partenes omsetning og driftsresultat i Norge (NOK) 

Foretak  Omsetning  Driftsresultatet  

Longship (2020)  2 876 millioner  260 millioner  

Summa (2019)1  4 717 millioner -  

Nofitech (2020) 182 633 128 25 297 743 

 

5. INGEN HORISONTALT ELLER VERTIKALT OVERLAPPENDE MARKEDER  

Nofitec leverer RAS (Rescirculating Aquaculture System) løsninger til oppdrettsnæringen, særlig i 
Norge. ModulRAS-anlegg brukes til oppdrett av fisk på land. Løsningene brukes til oppdrett av både 
smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk.  

Markedet for utvikling av landbaserte oppdrettsanlegg er veldig spesialisert, og krever stor kompetanse 
om fisk i tillegg til teknologien.  

Verken Summa eller Longship (inkludert partenes porteføljeselskaper) har noen annen virksomhet som 
overlapper med Nofitech. Det gjelder både horisontalt og vertikalt, og uavhengig av 
markedsavgrensning. Transaksjonen vil derfor ikke påvirke konkurransen i noe marked.   

Det nevnes særskilt i denne sammenheng at Summa kontrollerer selskapet Milarex som driver med 
videreforedling og prosessering av laks. Milarex baserer sin virksomhet på innkjøp av laks, og driver 

                                                
1
 Summa utarbeider ikke driftsresultat for hvert enkelt land 
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ikke virksomhet innen lakseoppdrett. Nofitec leverer landbaserte oppdrettsanlegg, men har ingen 
oppdrettsanlegg selv. Det foreligger derfor ingen vertikal forbindelse mellom de to selskapene.  

.  

6. VILKÅRENE FOR INNGIVELSE AV FORENKLET MELDING ER OPPFYLT   

Som det fremgår av punkt 5 (ovenfor), foreligger det ingen horisontale eller vertikalt berørte markeder. 
Vilkårene for forenklet melding er dermed oppfylt, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger 
§ 3 nr. 3 (a). 

 

7. DE INVOLVERTE FORETAKENES ÅRSREGNSKAP  

Årsregnskap for Longship og Summa fremgår av vedleggene nedenfor:  

Vedlegg 3: Årsberetning og årsregnskap for Longship Fund II (2020) 

Vedlegg 4: Årsberetning og årsregnskap for Summa (2019) 

Vedlegg 5: Årsberetning og årsregnskap for Nofitech (2020) 

 

8. KONFIDENSIALITET  

Denne meldingen, samt Vedlegg 1, 2 og 6 inneholder opplysninger som det er av konkurransemessig 
betydning å hemmeligholde. Disse opplysningene må behandles strengt konfidensielt og unntas 
offentlighet i sin helhet, jf. forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2. I meldingen er de aktuelle opplysningene 
merket med dobbel understrekning. En nærmere begrunnelse for hvorfor de aktuelle opplysningene må 
unntas offentlighet følger i Vedlegg 5 til meldingen. 

Vedlegg 6: Begrunnelse for hemmelighold 

 

 

Oslo, 4. august 2021 

 

_________________________________________ 

Elisabeth Torkildsen 
Advokatfullmektig  


