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Vedtak V2021-12 - Altia Plc. – Arcus AS – konkurranseloven § 16 - 

godkjenning av kjøper - oppheving av gjennomføringsforbud – 

offentlig versjon   

1 Bakgrunn  

(1) Konkurransetilsynet fattet 19. mai 2021 vedtak ("Vedtaket") om inngrep mot 

foretakssammenslutningen mellom Altia Plc. ("Altia") og Arcus ASA ("Arcus") (samlet omtalt 

som "Partene").1 

(2) I Vedtaket kom Konkurransetilsynet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad ville 

hindre effektiv konkurranse i markedene for salg av akevitt, vodka og brennevinsetterligninger 

under 22 prosent til Vinmonopolet. 

(3) Partene fremla forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet fant at de foreslåtte 

avhjelpende tiltakene ville avbøte de konkurransemessige virkningene som 

foretakssammenslutningen ville føre til. Tilsynet fattet på bakgrunn av dette vedtak om 

inngrep hvor foretakssammenslutningen ble tillatt på vilkår, jf. konkurranseloven2
 § 16 annet 

ledd, jf. § 20 tredje ledd.  

(4) Partene har i brev 14. juli 2021 anmodet Konkurransetilsynet om å godkjenne Galatea AB 

("Galatea") som kjøper av produktene solgt under varemerkene Akevitt Spesial, Skåne 

Akvavit, Dworek Vodka og Kalinka S.P.R.T (samlet omtalt som Salgsobjektet). 

Konkurransetilsynet har hatt kontakt med og innhentet ytterligere informasjon fra Partene og 

Galatea, samt avholdt møter med Galatea 22. april og 1. juli 2021. Partene har også, på eget 

initiativ, inngitt ytterligere informasjon.  

2 Konkurransetilsynets vurdering  

(5) I henhold til Vedtakets vilkår 2 og 3 har Partene forpliktet seg til å selge sin virksomhet 

knyttet til produktene Akevitt Spesial, Skåne Akvavit, Dworek Vodka og Kalinka S.P.R.T (re-

brandes fra Kalinka S.P.R.T før eller etter salget) til en kjøper. Salget skal skje på de vilkår 

som er angitt i Vedtakets vilkår 2, 3 og 4 a) til c). For å sikre at salget er egnet til å avbøte de 

                                                      
1 Vedtak V2021-7 - Vedtak - Altia Plc. - Arcus ASA - konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep på vilkår. 
2 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
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konkurransebegrensende virkningene av foretakssammenslutningen skal salget skje til en 

uavhengig og egnet kjøper, godkjent av Konkurransetilsynet i tråd med Vedtakets vilkår 4 

punkt b) og c). 

(6) Partene inngikk 13. juli 2021 en Asset Transfer Agreement ("Salgsavtalen") med Galatea. Det 

følger av Salgsavtalen at Galatea skal erverve Salgsobjektet fra partene, herunder samtlige 

immaterielle rettigheter, varelager og andre eiendeler knyttet til produktene, jf. Salgsavtalens 

punkt 2.1.1. I henhold til Salgsavtalens punkt 7 skal overføring av Salgsobjektet skje senest ---

---------- i den måneden som etterfølger måneden der Partene har mottatt godkjenning av 

kjøper fra relevante konkurransemyndigheter. Partene og Galatea inngikk 13. juli 2021 også en 

Transitional Services Agreement ("TSA-avtalen") hvor Partene forplikter seg til å tilby 

leieproduksjon av produkter for Galatea, samt andre tilknyttede tjenester i en 

overgangsperiode på inntil tre år.  TSA-avtalen fastsetter blant annet omfanget og de nærmere 

vilkårene som skal gjelde for produksjon og leveranser i overgangsperioden.  

(7) Konkurransetilsynet har således mottatt dokumentasjon som viser at Salgsobjektet vil bli 

overført fra Partene til Galatea, jf. Vedtakets vilkår 4 a).   

(8) I vedtakets vilkår 4 b) stilles det krav om at kjøper må være uavhengig av Partene, herunder 

selskaper i samme konsern som Partene. Selskaper i Partenes konsern eller selskaper som 

Partenes konsern har eiendeler i kan ikke direkte eller indirekte ha eierinteresser i kjøper, og 

kjøper kan ikke være noen som står Partene eller sentrale personer i samme konsern nær. 

(9) Partene og Galatea har bekreftet at Axel Johnson AB eller tilknyttede selskaper til dette 

(inkludert Galatea) ikke har noen finansielle, organisatoriske eller operasjonelle forbindelser 

til noen av Partene eller selskap som inngår i Partens konsern.3 Galatea oppgir videre at Axel 

Johnson AB eller datterselskaper av dette ikke har noen tilknytning til nøkkelpersoner i Altia 

eller Arcus. Galatea har for ordens skyld opplyst at Galateas søsterselskap Martin & Servera 

Resturanghandel AB har en relasjon til Partene som formidler/kjøper av ulike produkter som 

Martin & Servera Resturanghandel AB videreselger til Horeca-markedet i Sverige. Martin & 

Servera Resturanghandel AB og Galatea AB inngår begge i konsernet Martin & Servera 

Aktiebolag, som eies 100 prosent av Axel Johnson AB. Denne omsetningen utgjør imidlertid 

en svært liten del av den samlede omsetningen til både partene og Axel Johnson AB.  

(10) Det er Konkurransetilsynets vurdering at kravet til uavhengighet etter Vedtakets vilkår 4 b) 

etter dette må anses oppfylt.  

(11) I Vedtakets vilkår 4 c) stilles det krav om at salget skal skje til en egnet kjøper. Det kreves 

blant annet at kjøper, i tillegg til å oppfylle krav om uavhengighet, har tilstrekkelig med 

ressurser, relevant ekspertise, offentlige godkjenninger, og registreringer som er nødvendig for 

å drive engrossalg av produktene som overtas, samt har mulighet og insentiv til å opprettholde 

og videreutvikle virksomheten som skal overtas til en effektiv konkurrent til partene og andre 

konkurrenter i markedet. 

(12) Galatea er del av investeringsselskapet Axel Johnson AB, som i 2020 hadde en omsetning på 

87 milliarder kroner.4 Galatea hadde i 2020 en samlet omsetning på ca. 1 milliard kroner.5 

Basert på regnskapstall til Axel Johnson AB og Galatea vurderer Konkurransetilsynet at 

Galatea vil ha tilstrekkelige finansielle ressurser til å opprettholde og videreutvikle 

virksomheten som overdras.  

(13) Galatea har vært aktiv innen salg av vin og brennevin i mer enn 20 år og har utviklet en 

portefølje av merkevarer som selskapet i dag markedsfører og selger. Galatea har erfaring med 

å utvikle merkevarer som har oppnådd betydelig salg og selskapet har lang erfaring innen 

distribusjon, logistikk og innkjøp, herunder bruk av tredjepartsprodusenter for leieproduksjon.  

(14) Galatea har videre flere produkter listet i Vinmonopolet, der selskapet har valgt å samarbeide 

med flere ulike importører. Galatea etablerte i 2020 et norsk datterselskap, Galatea Beverages 

                                                      
3 Svar på informasjonspålegg fra Galatea AB 30. juni 2021, side 11 og møte med Galatea AB 1. juli 2021.  
4 Axel Johnson årsberättelse 2020, side 69. Tilgjengelig fra: https://www.axeljohnson.se/wp-

content/uploads/2021/04/AJ2020-Final.pdf   
5 Svar på informasjonspålegg fra Galatea AB 30. juni 2021, side 4.  

https://www.axeljohnson.se/wp-content/uploads/2021/04/AJ2020-Final.pdf
https://www.axeljohnson.se/wp-content/uploads/2021/04/AJ2020-Final.pdf
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AS, for å styrke og utvikle virksomheten i Norge.6 Konkurransetilsynets 

informasjonsinnhenting viser videre at Galatea Beverages AS innehar de nødvendige 

myndighetsgodkjennelser for å fungere som importør og markedsfører av varemerkene som 

omfattes av de avhjelpende tiltakene.  

(15) Galatea har ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------.7 Etableringen av det norske 

datterselskapet Galatea Beverages AS underbygger etter tilsynets oppfatning at Norge er et 

satsingsområde for Galatea.  

(16) Galatea har videre -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------.8 Galatea har inngitt informasjon som viser at selskapet har lykkes med å etablere 

posisjoner for flere ulike brennevinsprodukter i Systembolaget, og at enkelte produkter har 

oppnådd betydelige markedsandeler.  

(17) På denne bakgrunn er det Konkurransetilsynets vurdering at Galatea oppfyller Vedtakets krav 

om at kjøper må å ha insentiver og muligheter til å opprettholde og videreutvikle virksomheten 

som overdras.  

(18) Basert på informasjon fremlagt av Galatea, og Konkurransetilsynets egne undersøkelser er det 

tilsynets vurdering at Galatea har tilstrekkelige finansielle ressurser, relevant ekspertise, 

offentlige godkjenninger, og registreringer som er nødvendig for å drive virksomheten knyttet 

til Salgsobjektet, samt mulighet og insentiv til å opprettholde og videreutvikle virksomheten 

knyttet til Salgsobjektet som en effektiv konkurrent i markedet. 

(19) Etter Konkurransetilsynets oppfatning må kravet om at salg skal skje til en egnet kjøper etter 

Vedtakets vilkår 4 c) etter dette anses oppfylt. 

(20) Basert på ovennevnte opplysninger og øvrig informasjon mottatt i anledning 

foretakssammenslutningen, er det således Konkurransetilsynets vurdering at Galatea oppfyller 

kravene til en egnet og uavhengig kjøper, slik disse fremgår av Vedtakets vilkår 4 b) og c). 

(21) Konkurransetilsynet finner etter dette at Galatea kan godkjennes som kjøper av Salgsobjektet 

samt at Salgsavtalen med den tilhørende TSA-avtalen er i samsvar med Vedtakets vilkår 4 og 

5.  

(22) Dette vedtaket innebærer ikke en bekreftelse av at Partene har opptrådt i samsvar med sine 

forpliktelser etter Vedtaket. Vedtakets vilkår 1 til 12 vil fortsatte gjelde fullt ut i den grad de 

ikke allerede er oppfylt. Gjennomføringsforbudet i Vedtakets vilkår 7 bortfaller med virkning 

fra dette vedtakets dato. 

3 Vedtak 

(23) På denne bakgrunn og med hjemmel i vedtak V2021-7 fatter Konkurransetilsynet følgende 

vedtak:  

Galatea AB godkjennes som kjøper av Salgsobjektet, jf. vedtak V2021-7 vilkår 4 

b) og c).  

 

Salgsavtalen med tilhørende Transitional Service Agreement godkjennes, jf. 

vedtak V2021-7 vilkår 4 og 5.  

(24) Partene og Galatea har fått kjennskap til at vedtaket skal treffes og har hatt rimelig 

foranledning og tid til å uttale seg. Forhåndsvarsel er derfor ikke nødvendig, jf. 

forvaltningslovens § 16 bokstav c.  

                                                      
6 Svar på informasjonspålegg fra Galatea AB 30. juni 2021, side 16. 
7 Svar på informasjonspålegg fra Galatea AB 30. juni 2021, side 14. 
8 Møte med Galatea AB 1. juli 2021 og Møte med Galatea AB 22. april 2021. 
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(25) Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 29. En eventuell klage 

stiles til Konkurranseklagenemnda, men sendes til Konkurransetilsynet.  

 

 

Med hilsen 

 
Beate Milford Berrefjord (e.f.) 

Nestleder, Avdeling for mat, handel og helse 
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika  0115 OSLO 

Norge 

Håkon Cosma Størdal 

hcst@wiersholm.no 

Hannes Snellman Attorneys Ltd Box 7801 111 47 Stockholm  

Sverige 

Peter Forsberg 

peter.forsberg@hannes

snellman.com 
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