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Deres ref.:    Vår ref.: 2021/0326-6 Saksbehandler: 

Saksansvarlig: 
Samuel Fortun Gerber 
Gjermund Nese 

Dato: 28.07.2021 

 

Vedtak V2021-11 - Bonnier Books Holding AB - Strawberry 

Publishing AS – forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a – 

omgjøring av vedtak om pålegg om meldeplikt  

 

1 Innledning 

(1) Konkurransetilsynet viser til vedtak V2021-10 ("vedtaket") om pålegg om meldeplikt for 

Bonnier Books Holding AB ("Bonnier Books") sitt erverv av 45 prosent av aksjene i 

Strawberry Publishing AS ("Strawberry Publishing") 29. juni 2021, samt øvrig 

korrespondanse i anledning saken.  

(2) Det følger av forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a at et forvaltningsorgan kan omgjøre 

sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen vedtaket 

retter seg mot eller direkte tilgodeser. Forhåndsvarsling kan unnlates dersom det må anses som 

åpenbart unødvendig, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd bokstav c.  

(3) Konkurransetilsynet har under henvisning til forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a 

besluttet å omgjøre vedtaket og opphever således meldeplikten for ovennevnte transaksjon.  

2 Konkurransetilsynets vurdering 

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

(5) Partene informerte Konkurransetilsynet per e-post 25. mai 2021 om at de hadde besluttet å 

terminere den meldte transaksjonen med umiddelbar virkning.1 Per telefon og e-post 26. mai 

2021 bekreftet partene overfor tilsynet at dette også innebar at meldingen om 

foretakssammenslutning ble trukket.2  

                                                      
1 E-post fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 25. mai 2021. 
2 E-post fra Arntzen de Besche Advokatfirma AS, 26. mai 2021. 
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(6) Partene informerte videre Konkurransetilsynet per telefon 26. mai 2021 om at det var inngått 

en avtale mellom partene hvor Bonnier Books skulle erverve 45 prosent av aksjene i 

Strawberry Publishing. Avtalen var inngått og gjennomført 25. mai 2021. 

(7) Etter å ha varslet Bonnier Books 7. juni 2021, vedtok Konkurransetilsynet 29. juni 2021 i 

medhold av konkurranseloven § 18 femte ledd å pålegge Bonnier Books meldeplikt for 

ervervet av 45 prosent av aksjene i Strawberry Publishing. 

(8) Konkurransetilsynet la i vedtaket etter en foreløpige vurdering til grunn at det forelå 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 var det 

tilsynets foreløpige vurdering at markedene var nasjonale i utstrekning.  

(9) Konkurransetilsynet viste i vedtaket til at Cappelen Damm Holding AS eide 100 prosent av 

Cappelen Damm AS, at Bonnier Books hadde 50 prosent eierandel i Cappelen Damm Holding 

AS, mens Egmont Holding AS eide de resterende 50 prosent av aksjene i Cappelen Damm 

Holding AS. Videre viste tilsynet til at Cappelen Damm AS er Norges største forlag innen 

allmennlitteratur og at Strawberry Publishing i løpet av kort tid hadde vokst til å bli et av 

Norges største forlag innen allmennlitteratur.  

(10) Konkurransetilsynets foreløpige konklusjon i vedtaket var på denne bakgrunn at Bonnier 

Books sitt erverv av 45 prosent av aksjene i Strawberry Publishing kunne 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.  

(11) Basert på det ovennevnte fant Konkurransetilsynet at det var rimelig grunn til å anta at 

konkurransen ville 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 var oppfylt.  

(12) Konkurransetilsynet mottok 9. juli 2021 forenklet melding om foretakssammenslutning 

vedrørende Egmont Holding AS sitt erverv av enekontroll i Cappelen Damm Holding AS. 

Foretakssammenslutning innebar at Egmont Holding AS kjøpte samtlige av Bonnier Holding 

AS sine aksjer i Cappelen Damm Holding AS. 

(13) Konkurransetilsynet henla saken om Egmont Holding AS sitt erverv av enekontroll i Cappelen 

Damm Holding AS 16. juli 2021. 

(14) Ved e-post 27. juli 2021 ble Konkurransetilsynet informert av Bonnier Books sin advokat om 

at Egmont Holding AS sitt erverv av Bonnier Holding AS sine aksjer i Cappelen Damm 

Holding AS var blitt gjennomført. 

(15) Vedtaket om pålegg om meldeplikt var basert på at Bonnier Books hadde felles kontroll med 

Egmont Holding AS i Cappelen Damm Holding AS. Som følge av Egmont Holding AS sitt 

erverv av Bonnier Holding AS sine aksjer i Cappelen Damm Holding AS, har Bonnier Books 

ikke lenger noen eierandeler i Cappelen Damm Holding AS.  

(16) Etter dette er det ikke lenger grunn til å opprettholde vedtaket som pålegger Bonnier Books 

meldeplikt for ervervet av 45 prosent av aksjene i Strawberry Publishing. Konkurransetilsynet 

har derfor besluttet å omgjøre vedtaket, jf. forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. 

Partene er informert om vedtaket og forhåndsvarsel kan unnlates, jf. forvaltningsloven § 16 

tredje ledd bokstav c. 

3 Vedtak – omgjøring av pålegg om meldeplikt 

(17) På denne bakgrunn og med hjemmel i lov 10 februar 1967 om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 35 første ledd bokstav a, har Konkurransetilsynet fattet 

følgende vedtak: 

 

Konkurransetilsynets vedtak V2021-10 av 29. juni 2021 oppheves. Vedtaket trer i kraft 

straks. 
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(18) 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. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
 for 

Gjermund Nese (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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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 
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