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2 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME 

KONSERN 

2.1 Fremantle  

(8) Fremantle er en del av det UK-baserte konsernet Fremantle Group, som driver produksjon og 

distribusjon av innhold. Konsernet har virksomhet i 28 land. Konsernets hovedvirksomhet er 

produksjon av audiovisuelt ("AV") innhold. I Norge er Fremantles virksomhet først og fremst 

produksjon av ikke-manusbasert AV-innhold, særlig �shiny floor�, dvs. lette 

underholdningsprogrammer spilt inn eller sendt fra gulvet i et TV-studio.   

(9) Fremantle er et indirekte heleid datterselskap av det Luxembourg-baserte konsernet RTL Group 

S.A ("RTL Group"), som driver virksomhet innen kringkasting, strømming, produksjon og 

distribusjon av innhold, digitale videonettverk samt annonseteknikk (ad-tech) for digital 

videoreklame. Fjernsynsporteføljen inneholder en europeisk kringkaster i flere EU-land, men 

ikke noe norsk kringkastingsselskap. 

(10) RTL Groups årsrapport er tilgjengelig på rtlgroup_annualreport2020.pdf (besøkt 9. juli 2021). 

(11) RTL Group er majoritetseid (~75 %) av Bertelsmann Capital Holding GmbH (�Bertelsmann�). 

Bertelsmann er et selskap innenfor media, tjenester og utdanning med virksomhet i rundt 50 

land. RTL Groups aksje (~24%) er også børsnotert og omsettes på børsene i Frankfurt og 

Luxembourg.  

Vedlegg 2: Årsrapport og årsregnskap for 2020 for RTL Group 

2.2 NENT 

(12) NENT driver produksjon og distribusjon av AV-innhold via 19 selskaper i Danmark, Finland, 

Norge og Sverige. NENT er aktiv innen produksjon og distribusjon av både manusbasert og 

ikke-manusbasert AV-innhold. NENT leverer også noen begrensede event-tjenester. I Norge 

driver NENT sin virksomhet gjennom datterselskaper, dvs. Monster Scripted AS, Monster 

Entertainment AS, Novemberfilm AS, Rakett AS og Strix Televisjon AS. NENTs produksjon er 

primært reality-programmer og dokusåpe/faktaunderholdning.  

(13) Før Transaksjonen er NENT et heleid datterselskap av Nordic Entertainment Group AB (�Nordic 

Entertainment Group�). Nordic Entertainment Group er et mediekonsern som tilbyr digital 

underholdning. Konsernet har sitt hovedkontor i Stockholm og har vært notert på Nasdaq 

Stockholm siden 28. mars 2019. Nordic Entertainment Group tilbyr TV-distribusjonstjenester og 

TV-kanaler i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige og er aktiv på alle nivåer i AV-

verdikjeden. 

(14) De ti største aksjonærene i Nordic Entertainment Group er Norges Bank (8,2 %), Swedbank 

Robur Funds (7,7 %), Nordea Funds (7,3 %), Schroders (4,8 %), Handelsbanken Funds (4,7 %), 

Marathon Asset Management LLP (3,1 %), Lannebo Funds (2,9 %), Capital Group (2,9 %), 

Vanguard (2,7 %) og Skandia Life Insurance (2,2 %).
5

 

(15) Nordic Entertainment Groups års- og bærekraftsrapport for 2020 er tilgjengelig på 

https://www.nentgroup.com/sites/default/files/pr/202104074991-1.pdf (besøkt 9. juli 2021). 

                                                

5

 For nærmere informasjon se https://www.nentgroup.com/investors/share.  
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produksjon); eller (ii) for levering til tredjepartskunder ("non-captive" AV-produksjon). 

Verdikjedetrinnet produksjon av AV-innhold gjelder typisk produksjon av nytt TV-innhold for 

tredjeparter ("non-captive"). Dette markedet har to sider:  

(a) På tilbudssiden finner vi selskapene som produserer AV-innhold; og  

(b) På etterspørselssiden finner vi: (i) AV-kanalleverandører/kringkastere som innarbeider 

AV-innholdet i lineære AV-kanaler; og (ii) innholdsplattformoperatører som så 

videreselger AV-innholdet til sluttbrukerne på ikke-lineær basis (dvs. betal-per-visning 

(pay-per-view � "PPV") eller betal-per-video (video-on-demand � "VOD"), som omfatter 

ikke-tradisjonelle plattformer som Over-The-Top ("OTT"). Tredjepartskunder er derfor 

typisk kringkastere eller ikke-tradisjonelle plattformer, dvs. OTT-plattformer som bestiller 

AV-innhold fra AV-produksjonsselskaper.  

(26) Når det gjelder immaterielle rettigheter knyttet til AV-innholdet, vil det variere i hvilken grad 

produksjonsselskapet � og ikke kjøperen av AV-innholdet � beholder eierskapet til disse 

rettighetene.  Dette vil være basert på en rekke faktorer, blant annet kringkastingstype, 

kommersielle forhandlinger mellom partene etc. 

(27) Trinn to � lisensiering av AV-innhold � gjelder lisensiering av senderettigheter knyttet til allerede 

eksisterende AV-innhold til tredjeparter, dvs. tidligere produsert AV-innhold som 

rettighetshaveren så gjør tilgjengelig som "hyllevare" ("forhåndsprodusert" AV-innhold). 

Rettighetene kan gjelde innhold som virksomheten selv har produsert og/eller innhold som er 

produsert av og innhentet fra tredjeparter (f.eks. viderelisensiering). Som i markedet for 

produksjon av AV-innhold er rettighetshaverne på tilbudssiden mens kundene på 

etterspørselssiden er typisk tredjeparter, slik som kringkastere og innholdsplattformoperatører. 

(28) Trinn tre � engroslevering av kanaler � omfatter lisensiering av rettigheter til 

kringkastingskanaler (og tilknyttede VOD-tjenester) fra kanalleverandører, som så sendes til 

sluttbrukerne via forskjellig infrastruktur for distribusjon (f.eks. kabel, satellitt, internett), enten 

gratis eller på betalingsbasis. 

(29) Trinn fire � detaljlevering av AV-tjenester � foretas av AV-distributører og -aggregatorer som 

"pakker" lisensierte AV-kanaler og gjør TV-kanaler eller AV-innhold tilgjengelig for 

sluttbrukerne/seerne. Dette omfatter både (pakker av) lineære tradisjonelle TV-kanaler og ikke-

lineære innholdstjenester som OTT, VOD, SVOD, transaksjons-VOD ("TVOD") og PPV.  

(30) Transaksjonen gjelder de to første trinnene i verdikjeden for AV-relatert innhold, siden Partenes 

virksomhet hovedsakelig omfatter produksjon av AV-innhold og distribusjon/lisensiering av 

rettigheter til AV-innhold, og ikke nedstrømsdelene av verdikjeden. Analysen nedenfor vil derfor 

fokusere på produksjon av AV-innhold og lisensiering av senderettigheter vedrørende 

forhåndsprodusert AV-innhold.  

(31) Kringkastere og distributører som kjøper inn AV-innhold til sine TV-kanaler eller TV-tjenester kan 

vanligvis velge mellom forskjellige innkjøpsmodeller, som grovt kan kategoriseres som følger: 

(a) Innhenting av skreddersydd AV-innhold ved:  

(i) kjøp av AV-innhold fra et produksjonsselskap ("non-captive" produksjon); eller  

(ii) selv å produsere innholdet ved å benytte sine interne fasiliteter ("captive" 

produksjon);  

(b) Erverv av senderettigheter fra AV-produsenter for forhåndsprodusert AV-innhold 

("forhåndsprodusert" eller "hyllevare" AV-innhold). 
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innhold tilhører to separate relevante produktmarkeder.10 Partene er enige i denne 
segmenteringen. 

(47) Kommisjonen har vurdert disse markedene i en rekke saker, herunder med referanse til det 
svenske markedet i Lov Group / Banijay / ESG.

11 Egenskaper vedrørende tilbud og etterspørsel 
fikk Kommisjonen til å trekke følgende skillelinjer: 

(a) Kommisjonen fant at markedet for produksjon av AV-innhold er begrenset til "non-
captive" produksjon (i motsetning til "captive" produksjon, dvs. AV-innhold produsert for 
"captive" eller intern bruk i produsentens egne kanaler, som ikke tilbys på det 
kommersielle markedet).12 

(b) Hva gjelder type AV-innhold, har Kommisjonen identifisert separate segmenter for (i) 
filmer, (ii) sport og (iii) annet AV-innhold innenfor markedene for både produksjon av AV-
innhold og lisensiering av senderettigheter.13 

(c) Kommisjonen har også foreslått en videre oppdeling av markedet for annet AV-innhold 
basert på hvorvidt innholdet er manusbasert eller ikke.14  

· Innenfor undersegmentene manusbasert og ikke-manusbasert har 
Kommisjonen vurdert en mulig videre undersegmentering i henhold til sjanger 
(dvs. drama, komedie, dokumentar, reality, talk show, talentkonkurranser, 
faktaunderholdning osv.).15 Barneprogrammer ble da vurdert å være et eget 
marked.16  

· Innenfor manusbasert innhold ble forskjellige sjangre (drama, barneprogrammer, 

dokumentar, komedie og annet manusbasert AV-innhold), inkl. programmer for 
barn, analysert som et samlet produktmarked.17 

(d) Hva gjelder lisensiering av senderettigheter til AV-innhold, har Kommisjonen vurdert å 
segmentere dette markedet etter visningsvindu: (i) SVOD, (ii) TVOD, (iii) PPV, (iv) first 
pay-TV window; (v) second pay-TV window; og (vi) FTA.18 Tatt i betraktning Partenes 
svært begrensede aktiviteter innenfor lisensering av senderettigheter anfører Partene at 
det ikke er nødvendig for Konkurransetilsynet å trekke noen konklusjon i denne 
forbindelse, siden Transaksjonen ikke vil gi grunn til konkurransemessige 
betenkeligheter under en slik potensiell markedsdefinisjon.  

                                                

10
 Sak M.9676 Lov Group/Banijay/ESG, beslutning 30. juni 2020, avsn. 32-36; Sak M.7865 Lov Group Invest/De Agostini/JV, beslutning 20. januar 2016, avsn. 30; 

Sak M.7282 Liberty Global/Discovery/All3Media, beslutning 16. mai 2014, avsn. 38-41. 
11

 Sak M.9676 Lov Group/Banijay/ESG, beslutning 30. juni 2020.  
12

 Sak M.9676 Lov Group/Banijay/ESG, beslutning 30. juni 2020, avsn. 37-45; Sak M.7282 Liberty Global/Discovery/All3Media, beslutning 16. mai 2014, avsn. 32; 
Sak M.4353 Permira/All3Media Group, beslutning 22. september 2006, avsn. 11; Sak M.1943, Telefonica/Endemol, beslutning 11. juli 2000, avsn. 9. 
13

 Sak M.9676 Lov Group/Banijay/ESG, beslutning 30. juni 2020, avsn. 46 og 49; Sak M.8354 Fox/Sky, beslutning 7. april 2017, avsn. 63; Sak M.7865 Lov Group 

Invest/De Agostini/JV, beslutning 20. januar 2016, avsn. 30 og 37; Sak M.7360 21st Century Fox/Apollo/JV, beslutning 9. oktober 2014, avsn. 42; Sak M.7282 Liberty 

Global/Discovery/All3Media, beslutning 16. mai 2014, avsn. 44; Sak M.6880 Liberty Global/Virgin Media, beslutning 15. april 2013, avsn. 18-19; og Sak M.6369 
HBO/Ziggo/HBO Netherlands, beslutning 21. desember 2011, avsn. 18.  
14

 ibid.  
15

 Sak M.9676 Lov Group/Banijay/ESG, beslutning 30. juni 2020, avsn. 46; Sak M.7282 Liberty Global/Discovery/All3Media, avsn. 45; Sak M.7865 Lov Group 

Invest/De Agostini/JV, avsn. 31. 
16

  ibid, avsn. 60. 

17
  ibid, avsn. 61. 

18
 Sak M.8861 Comcast/Sky, beslutning 15. juni 2018, avsn. 35 og 39; Sak M.7282 Liberty Global/Discovery/All3Media, avsn. 31-48; Sak M.7194 Liberty 

Global/Corelio /W&W/De Vijver Media, beslutning 24. februar 2015, avsn. 69; Sak M.7000 Liberty Global/Ziggo, beslutning 10. oktober 2014, avsn. 38-44; Sak M.6369 
HBO/Ziggo/HBO Nederland, beslutning 21. desember 2011, avsn. 18. 



 

M11046767/1/141318-001/sj41 14/30 
 

(48) Ovenstående tatt i betraktning, har Partene analysert Transaksjonen på grunnlag av følgende 
produktmarkeder: 

· Produksjon av ikke-manusbasert AV-innhold; 

· Lisensiering av senderettigheter vedrørende ikke-manusbasert AV-innhold; 

· Produksjon av manusbasert AV-innhold; og 

· Lisensiering av senderettigheter vedrørende manusbasert TV-innhold. 

4.4.2 Geografisk marked 

(49) Kommisjonen har tidligere vurdert at markedet for både produksjon av AV-innhold og lisensiering 
av rettigheter til AV-innhold er nasjonalt eller bredere.19  

(50) Partene er enige i Kommisjonens konklusjoner og anfører at det relevante geografiske markedet 
minst er nasjonalt. 

 

  

                                                

19
 Sak M.9676 Lov Group/Banijay/ESG, beslutning 30. juni 2020, avsn. 63-66; Sak M.8354 Fox/Sky, beslutning 7 April 2017, avsn. 69; Sak M.7282 Liberty 

Global/Discovery/All3Media, beslutning 20. januar 2016, avsn. 51; Sak M.7865 Lov Group Invest/De Agostini/JV, beslutning 9, oktober 2014, avsn. 23 og 44; Sak M.7360 
21st Century Fox/Apollo/JV, beslutning 16. september 2014, avsn. 49. 
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(84) For fullstendighetens skyld opplyses at NENT, som en del av Nordic Entertainment Group, har 

produsert noe AV-innhold (manusbasert og ikke-manusbasert) for sending på Nordic 

Entertainment Groups kanaler.  

(85) Som opplyst ovenfor er Fremantle en del av RTL Group, som har eierinteresser i kringkasting 

utenfor Norge.  
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6.4.2 Utviklingen i markedet for produksjon av AV-innhold i Norge 

(93) Utviklingsfasen for tradisjonelle "lineære" kringkastere er på et modent stadium midt i et 

skiftende landskap i en bransje som endres av digitalisering. Faktisk har hovedtrenden de siste 

årene vært økt etterspørsel (fra et lavt nivå) etter AV-innhold fra plattformer som Netflix, HBO, 

Viaplay og CMore. Denne veksten vil fortsette ettersom store amerikanske studioer og AVOD-

plattformer tar sikte på å starte opp eller utvide i Norge (f.eks. Disney+, Amazon Prime, Apple 

TV).  

(94) Disse plattformene tar i økende grad sikte på å ha ikke bare internasjonale konsepter, men også 

lokale produksjoner med fortellinger som ligger nærmere seernes egen kultur. Det ventes derfor 

økende etterspørsel etter nordisk innhold, noe som vil gjøre lokale produksjonsselskaper mindre 

sårbare for "internasjonalisering" av innholdet. Denne utviklingen har vært raskere i de nordiske 

landene enn i resten av EØS. Hovedgrunnene til dette er at kabelabonnementer er forholdsvis 

dyre, noe plattformene har dratt nytte av, samt at kundenes smak endrer seg. 

(95) Dette kan illustreres ved Netflix' kunngjøring om at de åpner produksjonssenter i Sverige i andre 

halvår 2021 for å øke produksjonen av lokale originale serier (både manusbaserte og ikke-

manusbaserte).
31

 Dette sentret vil fokusere på lokale originalproduksjoner over hele Norge samt 

i Danmark, Finland, Island og Sverige. HBO Max (som vil erstatte HBO Nordic som varemerke) 

har nylig sendt ut invitasjon til pitchekonkurranse for ikke-manusbasert innhold (særlig reality 

og fakta / høykvalitetsdokumentarer). Amazon ventes å komme inn på markedet, og Disney+ 

innhenter pitcher på ad hoc-basis i den hensikt å starte produksjon av lokalt innhold i løpet av 

2022 (som vil bli tilgjengelig på plattformen fra og med 2023).  

(96) Det europeiske AV-landskapet er generelt preget av det sterke nærværet til store amerikanske 

studioer som Walt Disney og Warner Bros., som utvikler, produserer og leverer vesentlige deler 

av det innholdet som sendes i Europa. Markedsstyrken til disse studioene skyldes delvis at de 

er vertikalt integrert. Med kontroll over distribusjonen kan disse aktørene bruke betydelige 

ressurser på produksjon og markedsføring og redusere og/eller spre risikoen over flere AV-

produksjoner.  

(97) Når det gjelder innhold, er det økende interesse for nisjeproduksjoner som tar for seg spesifikke 

temaer. Høykvalitetsdokumentarer har vist seg å være en lukrativ sjanger. Det er også økende 

etterspørsel etter lettere underholdning (inkl. reality-programmer) fra lokale SVOD-plattformer.  

6.4.3 Kundepreferanser 

(98) Kundene kjøper inn ikke-manusbasert AV-innhold på grunnlag av en rekke faktorer, både pris 

og annet, som vist i Tabell 14 nedenfor. Når disse parametrene tas i betraktning, har andre 

produksjonsselskaper, herunder Banijay, Monday, Seefood og ITV, en lignende posisjon som 

Partene.  

(99) Forhandlingene med kundene dreier seg om ideens kreativitet til best mulig pris for kunden. Når 

de presenterer pitcher, vil produksjonsselskapene derfor forsøke å skvise marginene for å øke 

vinnersjansene.  

 

  

                                                

31

 Se pressemelding fra Netflix 28. april 2021: https://about.netflix.com/en/news/a-new-netflix-home-in-the-nordics.  
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6.5 Markedsetablering 

(106) Partene opererer i et miljø i rask utvikling som gjennom teknologiske framskritt har blitt betydelig 

endret bare i løpet av de siste ti årene. Det er sikkert at det vil komme nye produksjonsselskaper 

på markedet.  

(107) Et eksempel på en nylig vellykket markedsetablering er The Oslo Company.  

(108) Etablering kan skje ved at nye lokale aktører som er sterkt ettertraktete aktører i programmer, 

starter sitt eget produksjonsselskap. Et eksempel på dette er Monkberry AS, der Fredrik Skavlan 

er deleier. Seefood er også et selskap eid av talenter i bransjen, nemlig Aleksander Herresthal, 

Espen Eckbo og Kristian Ødegård.  

(109) Internasjonale / regionale aktører kan også tenkes å etablere seg. Etableringer fra naboland er 

relativt vanlig på grunn av markedslikhetene. For eksempel har Nexiko og Monday Group 

ekspandert raskt i Norge (fra henholdsvis Sverige og Danmark). I Kommisjonens beslutning i 

Lov Group / Banijay / ESG er det også bemerket at "markedet er konkurransepreget, og fortsatt 

er det internasjonale aktører som ikke er til stede, men som kan bestemme seg for å gå inn på 

markedet�.
32

 

(110) Det er også aktører utenfor Norden som er interessert i å komme inn på markedet, siden nordisk 

kreativitet er godt kjent, og nordiske immaterielle rettigheter er anerkjent verden over. 

Etableringen av Beta Film, et tysk produksjons- og distribusjonsselskap, i Sverige er et nylig 

eksempel på dette. 

6.6 Faktorer som har betydning for etablering i markedet 

(111) I sin kjerne er AV-innholdsbransjen avhengig av hvor relevant og attraktivt innholdet er. Vellykket 

nyetablering, dvs. evnen til vellykket salg av AV-innhold, avhenger hovedsakelig av kundene, 

og i siste instans seerne, og deres smak og preferanser. Dette krever et overbevisende forslag 

som tilfredsstiller seernes vekslende preferanser. 

(112) Det foreligger ingen hindringer slik som juridiske eller regulatoriske hindringer, hindringer som 

følge av prosedyrer for produktsertifisering, begrensninger på grunn av eksisterende patenter 

e.l. som kan hindre nye etableringer.  

6.7 Forskning og utvikling 

(113) Produksjonsselskapenes forretningsmodell krever generelt betydelige investeringer på et tidlig 

stadium i en (potensiell) produksjonsprosess. Den viktigste utviklingen av et nytt konsept skjer 

for produksjonsselskapets regning, og det er bare noen få av ideene som til slutt resulterer i 

salg. Som en følge av dette investerer produksjonsselskapene mye tid og penger i prosjekter 

som aldri gir noen inntekt. Overskuddet kommer ofte sent i prosessen, noe som innebærer en 

betydelig risiko for produksjonsselskapet. 

6.8 Samarbeidsavtaler 

(114) Partene er ikke kjent med noen samarbeidsavtaler i markedet.  

6.9 Bransjeorganisasjoner 

(115) Fremantle er medlem av Produsentforeningen (en del av Virke).  

                                                

32

 Lov Group / Banijay / ESG, avsn. 241.   




