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Deres ref.:    Vår ref.: 2021/0326-5 Saksbehandler: 

Saksansvarlig: 
Line Halvorsen Hamre 
Gjermund Nese 

Dato: 29.06.2021 

 

Vedtak V2021-10 - Bonnier Books Holding AB - Strawberry 

Publishing AS - konkurranseloven § 18 femte ledd - pålegg om 

meldeplikt   

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet viser til varsel om pålegg om meldeplikt 7. juni 2021 og partenes 

merknader til varselet 14. juni 2021, samt øvrig korrespondanse i anledning saken.  

(2) Konkurranseloven1 § 18 første ledd fastslår at partene i en fusjon eller den eller de som varig 

overtar kontroll over et annet selskap, skal informere Konkurransetilsynet om 

foretakssammenslutningen ved en melding. Meldeplikten er begrenset til 

foretakssammenslutninger der de involverte foretakene enkeltvis har en årlig omsetning over 

100 millioner kroner og samlet en årlig omsetning over en milliard kroner, jf. 

konkurranseloven § 18 annet ledd. 

(3) Konkurransetilsynet har imidlertid hjemmel til å pålegge melding for erverv av andeler som 

ikke fører til overtakelse av kontroll, jf. konkurranseloven § 18 femte ledd. Pålegg om melding 

kan ikke gis senere enn 3 måneder etter endelig avtale om erverv av andeler, jf. 

konkurranseloven § 18 femte ledd annet punktum. 

(4) Under henvisning til konkurranseloven § 18 femte ledd pålegger Konkurransetilsynet 

meldeplikt for Bonnier Books Holding AB ("Bonnier Books") sitt erverv av 45 prosent av 

aksjene i Strawberry Publishing AS ("Strawberry Publishing").  

2 Sakens bakgrunn 

(5) Konkurransetilsynet mottok 13. januar 2021 melding om foretakssammenslutning 

("meldingen") mellom Bonnier Books og Strawberry Publishing, med henvisning til 

aksjekjøpsavtale inngått 18. november 2020 hvor det fremgikk at Bonnier Books ervervet 70 

prosent av aksjene i Strawberry Publishing fra Strawberry Publishing Holding AS. Tilsynet 

sendte 3. mai 2021 begrunnet varsel til partene om at tilsynet vurderte å stanse 

foretakssammenslutningen.  

                                                      
1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll ved foretakssammenslutninger 

("konkurranseloven"). 
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ledd. Begrunnelsen for bestemmelsen i konkurranseloven § 16 a er at et erverv av andeler i et 

foretak kan ha konkurransebegrensede virkninger selv om ervervet ikke fører til kontroll.12 

(17) Etter Konkurransetilsynets vurdering er hensynet til forholdsmessighet ivaretatt ved å 

begrense tilsynets adgang til å pålegge meldeplikt til tre måneder etter endelig avtale om 

erverv av andeler. 

(18) Det er Konkurransetilsynets foreløpige vurdering at det foreligger et eget produktmarked for 

salg av bøker innen allmennlitteratur fra forlag, og et eget produktmarked for salg av bøker 

innen allmennlitteratur fra forlag til strømmetjenester. Videre er det tilsynets foreløpige 

vurdering at markedene er nasjonale i utstrekning.  

(19) Cappelen Damm er Norges største forlag, og Norges største forlag innen allmennlitteratur. 

Strawberry Publishing har i løpet av kort tid vokst til å bli et av Norges største forlag innen 

allmennlitteratur.  

(20) Både markedet for salg av bøker innen allmennlitteratur fra forlag og markedet for salg av 

bøker innen allmennlitteratur fra forlag til strømmetjenester er konsentrerte markeder, og 

foretakssammenslutningen vil føre til at markedene blir ytterligere konsentrert. Det er tilsynets 

foreløpige vurdering at Cappelen Damm og Strawberry Publishing er nære konkurrenter i de 

relevante markedene, og at konkurransepresset mellom dem vil forsvinne som følge av 

foretakssammenslutningen.  

(21) Det er videre Konkurransetilsynets foreløpige vurdering at foretakssammenslutningen vil 

medføre at partene får økt markedsmakt, og dermed mulighet og insentiv til å øke priser 

og/eller redusere kvaliteten i de relevante markedene. Konkurransetilsynet har foreløpig ikke 

funnet at konkurransepress fra etablerte aktører, potensiell konkurranse, etableringsmuligheter, 

kjøpermakt eller andre faktorer i tilstrekkelig grad vil kunne motvirke eventuelle 

konkurransebegrensende virkninger som vil kunne oppstå eller forsterkes i de relevante 

markedene. 

(22) Bonnier Books sitt erverv av 45 prosent av aksjene i Strawberry Publishing kan etter 

Konkurransetilsynets foreløpige vurdering medføre konkurransebegrensende virkninger i 

markedet for salg av bøker innen allmennlitteratur fra forlag, og markedet for salg av bøker 

innen allmennlitteratur fra forlag til strømmetjenester.  

(23) Basert på det ovennevnte finner Konkurransetilsynet at det er rimelig grunn til å anta at 

konkurransen vil påvirkes gjennom Bonnier Books' erverv av 45 prosent av aksjene i 

Strawberry Publishing, og at vilkårene for å pålegge meldeplikt etter konkurranseloven § 18 

femte ledd dermed er oppfylt.  

4 Vedtak – pålegg om meldeplikt 

(24) På denne bakgrunn og med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak 

og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven) § 18 femte ledd, har 

Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 

Bonnier Books Holding AB pålegges meldeplikt for ervervet av 45 prosent av aksjene i 

Straweberry Publishing AS 

(25) Vedtaket kan påklages innen tre uker fra mottak av dette brev, jf. forvaltningsloven § 29 første 

ledd. En eventuell klage stiles til Konkurranseklagenemda, men sendes til 

Konkurransetilsynet. 

(26) For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at pålegg om melding gitt med hjemmel i 

konkurranseloven § 18 femte ledd automatisk vil innebærer at foretakssammenslutningen ikke 

må gjennomføres, eller at ytterligere integrasjon ikke må foretas dersom 

foretakssammenslutningen er delvis gjennomført, før Konkurransetilsynet har avsluttet saken, 

jf. lovens § 19 første ledd annet punktum. 

                                                      
12 Se Ot.prp. nr. 6 (2003-2004), kapittel 7.2 og Ot.prp. 75 L (2012-2013), side 12. 
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(27) Kravene til innholdet i meldingen følger av konkurranseloven § 18 a. Det vises forøvrig til 

Konkurransetilsynets retningslinjer for melding av foretakssammenslutninger som gir 

nærmere veiledning om hvilke opplysninger meldingen skal inneholde.13 

(28) Eventuelle spørsmål om Konkurransetilsynets videre behandling av saken kan rettes til 

Elisabeth Steckmest på e-post elst@kt.no eller på telefon 90 62 08 82. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
Gjermund Nese (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

 

            

 

  

                                                      
13 Se: http://www.konkurransetilsynet.no/nb-NO/fusjoner-og-oppkjop/meldinger/melding-om-

foretakssammenslutning/  
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO 

Norge 

Espen I. Bakken 

eib@adeb.no 

 

Kopi til:  
Arntzen de Besche Advokatfirma AS Postboks 2734 Solli 0204 OSLO 

Norge 

Magnus Høegh Krohn 

Viddal 

mvi@adeb.no 

 


