
SCHJØDT

Konkurransetilsynet 
Postboks 439 Sentrum 
5805 Bergen
post@kt.no

Unntatt offentlighet

Oslo, 1. september 2021
Dok.ref: 34677-504-9094852.1 

Saksansvarlig advokat:
Olav Kolstad

KONKURRANSELOVEN § 18

FORENKLET MELDING AV FORETAKSSAMMENSLUTNING

Cegal Group AS' erverv av enekontroll i Sysco AS

Advokatfirmaet Schjodt AS | Ruseløkkveien 14, PO Box 2444 Solli, 0201 Oslo, Norway | t: +47 22 01 88 00 f: +47 22 83 17 12 
Reg no: 996 918 122 VAT/MVA | post@schjodt.no | www.schjodt.no



Side 2 av 17

1. KONTAKTINFORMASJON

1.1 Melder
Navn: Cegal Group AS
Adresse: Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
Org.nr.: 996 127 044

1.2 Kontaktperson
Navn: Advokatfirmaet Schjødt AS

Advokat Morten Henriksen
Adresse: Postboks 2020

5817 Bergen
Telefon: 55 55 35 58 / 404 68 530
E-post: Morten.he nr i ksen@schi od t.com

i-3 Målselskap
Navn: Sysco AS
Adresse: Stølsmyr 22

5542 Karmsund
Org.nr.: 987129 360

1.4 Kontaktperson
Navn: Advokatfirmaet CLP DA

Advokat Stephan Brodschöll
Adresse: Postboks 1974 Vika

0125 Oslo
Telefon: 22 87 71 00
E-post: sbr@clp.no
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2. BESKRIVELSE AV TRANSAKSJONEN

2.1 Innledning
(1) Foretakssammenslutningen innebærer at Cegal Group AS (heretter «Cegal Group» eller

«Melder») erverver 100% av aksjene i Sysco AS (heretter «Sysco» eller «Målselskapet») fra 
Clio BidCo AS (heretter «Selger» eller «CI10»), og dermed enekontroll over Målselskapet.

2.2 Transaksjonsstrukturen
(2) Transaksjonen er strukturert som et aksjesalg, hvoretter Cegal Group gjennom

aksjekjøpsavtale datert 30. august 2021 skal erverve 100% av aksjene i Sysco. Det er et vilkår 
i avtalen at transaksjonen skal godkjennes av Konkurransetilsynet, og formell overtakelse 
vil derfor først finne sted etter at nødvendig godkjenning foreligger.

2.3 Formålet med transaksjonen
(3) Cegal Group eier i dag 100% av aksjene i Cegal AS ("Cegal"). Cegal er leverandør av IT- 

skytjenester, programvare og konsulenttjenester til olje- og gassnæringen. Sysco på sine side 
er aktive innenfor utvikling og salg av applikasjoner, spesialiserte konsulenttjenester og 
dataovervåkning, med sin primærvirksomhet opp mot fornybar energisektoren.

(4) Formålet med transaksjonen er å utnytte partenes komplementære virksomhet til å tilby en 
mer helhetlig og sammensatt tjeneste og produktregister for å være i stand til å nå en 
bredere kundegruppe som omfatter hele energisektoren og tilby og levere større deler av 
kundenes samlede behov. Transaksjonen vil således styrke Melders kompetanse og 
kapasitet, og dermed konkurranseevnen opp mot større globale aktører.

2.4 Meldeplikt
(5) Transaksjoner der en eller flere foretak samlet eller hver for seg varig overtar kontroll over 

et annet foretak er meldepliktige til Konkurransetilsynet jf. krrl. § 18.

(6) Det er klart at Cegal Group gjennom ervervet av 100% av aksjene vil oppå varig enekontroll 
over Sysco, slik at transaksjonen er meldepliktig, jf. krrl. § 18, jf. § 17.

(7) Videre har Melder og Målselskapet en omsetning som samlet og hver for seg overstiger 
terskelverdiene i § 18 (2), jf. nærmere om dette under punkt 4.

(8) Samtidig er vilkårene for inngå forenklet melding oppfylt, da det ikke foreligger horisontal 
overlapp mellom partenes virksomhet, og i alle tilfeller vil partenes markedsandel overstige 
20% uavhengig av hvilken markedsavgrensning som legges til grunn, jf. forskrift om melding 
av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr.3 bokstav a og b. Det vises i den forbindelse til 
redegjørelsen inntatt under punkt 5.

3. BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE

3.1 Melder
(9) Cegal Group er et holdingsselskap som har som eneste formål å holde eierskapet i Cegal AS, 

hvor konsernets operative virksomhet ligger. Cegal Group har Norvestor Spv i Flolding AS 
som sin endelige eier. Dette er et selskap kontrollert av fondskonsernet Norvestor. 
Norvestor har en forretningsfilosofi som primært består i å investere i middels store 
nordiske selskaper innenfor et bredt spekter av industrier.
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(10) Cegal har i de 20 siste årene utviklet og levert skytjenester, programvarer og 
konsulenttjenester til olje- og gassindustrien.

(11) Innenfor programvare (utvikling av applikasjoner) tilbyr Cegal et bredt spekter av tjenester 
rettet mot olje- og gassnæringen. Dette inkluderer programvarer som skal forbedre 
arbeidsstrømmer innenfor geofysikk og geologi, som for eksempel seismisk dataanalyse, 
data management, modellering osv. Videre tilbyr selskapet programvaretjenester innenfor 
reservoar simulering.

(12) Cegal tilbyr også konsulenttjenester. Disse tjeneste tilbys innenfor selskapets 
forretningsområder, i hovedsak innenfor olje- og gass sektoren. Tjenestene som tilbys 
varierer, men inkluderer blant annet geologi og geofysiske konsulenttjenester (f.eks. 
geologisk modellering), IT-drift og rådgivingstjenester (spesielt rettet mot 
undergrunnsteknologi), samt programvareutvikling med fokus på olje- og gassektoren 
(særlig i lete- og utvinningsfasen).

(13) Innenfor skytjenester tilbyr Cegal blant annet infrastrukturtjenester, spesielt rettet mot olje- 
og gasskundene samt annen integrasjon rettet mot den samme kundegruppen.

(14) Cegal har hovedkontor i Stavanger, og 8 andre kontorer verden rundt. Dette inkluderer 
kontorer i Trondheim og Oslo samt blant annet London, Dubai, Kuala Lumpur og Houston. 
Totalt har selskapet rundt 420 ansatte.

(15) Verken Cegal Group eller Cegal kontrollerer andre datterselskaper i Norge.

(16) Cegal er medlem i følgende bransjeorganisasjoner i Norge:

• Norwegian Energy Partners (NOWEP)

• UN Global Compact (signatory level)

(17) Mer informasjon om Cegal er tilgjengelig på selskapets hjemmesider:
https://www.cegal.com/about/about-cegal/

(18) Videre finnes en nærmere oversikt over Norvestors investeringer samt om fondskonsernet
på: https://www.norvestor.com/funds

(19) Norvestor har en organisasjonsstruktur som består av flere ulike fond. Andre fond 
kontrollert av Norvestor eier enkelte selskaper innenfor IT-service og konsulentvirksomhet. 
Ingen av disse selskapene driver imidlertid i konkurranse med partene i 
foretakssammenslutningen. For fullstendighetens skyld opplyses det også om at Norvestor 
fond VIII har en kontrollerende eierandel i flere mindre IT-selskap, men ingen av disse har 
tjenester som er innholdsmessig tilsvarende eller leveres til de samme industrisektorene 
som partene. Det kan blant vises til det danske selskapet Globeteam som også leverer et 
bredt spekter at IT-tjenester, som utelukkende opererer i Danmark og i all hovedsak leverer 
sine tjenester til offentlige og private kunder.

(20) En samlet oversikt over selskaper kontrollert av Norvestor følger som:

Bilag 1: Investeringsportefølje Norvestor
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3.2 Målselskapet
(21) Sysco AS er et norsk IT-selskap som fokuserer på å leverer smarte applikasjoner til 

energibransjen og på denne måten få ulike teknologier til å fungere sammen. Sysco AS AS 
er eid 100% av Clio BidCo AS. Clio BidCo AS er eid av Clio HoldCo AS (-95%) og Clio ManCo 
AS (-5%). Ferd Holding AS er endelig og kontrollerende eier av foretaket. Ferd er i sin tur 
investerings- og holdingselskapet til investoren Johan H. Andersen med familie.

(22) Sysco deler i utgangspunktet inn sin virksomhet i fire virksomhetsområder; programvare, 
konsulentvirksomhet, "Managed services", og videresalg av lisenser. Selskapet tilbyr sine 
tjenester til en bred kundegruppe, men har et hovedfokus på energibransjen, herunder 
særlig vannkraft.

(23) Innenfor programvare tilbyr Sysco tjenester som timeføringssystemer, fakturasystemer og 
systemovervåkning. Dette gjøres til en rekke ulike aktører, inklusiv energibransjen.

(24) Innenfor konsulentvirksomhet tilbyr selskapet prosjektledelse, programvareutvikling for 
energisektoren (særlig innenfor vannkraft) samt generell industrikompetanse og 
tilgjengelighet.

(25) Tjenestilbudet innenfor "managed services" består blant annet av databaseovervåkning av 
nødvendige databaser og prosesser hos klient, inklusiv vedlikehold, samt leveranser av 
ende-til-ende sky- og applikasjonstjenester.

(26) Videresalg av lisenser vil si at Sysco videreselger lisenser fra andre større IT-selskaper. Dette 
vil typisk være for eksempel Oracle.

(27) Sysco har 6 kontorer i Norge samt kontorer i Stockholm, Uppsala og København. 
Hovedkontoret ligger på Karmøy. Totalt har selskapet omtrent 50 ansatte fordelt på alle sine 
kontorer.

(28) Målselskap har kontrollerende eierandel i følgende selskaper i Norge:

Foretak Forretningsområde Eierandel

Bicon AS (org. nr. 988 
403 172)

IT-konsulenter og rådgivning
innenfor AI og analyse

100 %

Sysco Digital AS (org. 
nr. 917 948 119)

Utvikling og leveranse av Multi 
Channel Invoicing løsninger

100 %

Sysco Energyx AS 
(org. nr. 924 455 756)

Programvareutvikling og
konsulentvirksomhet

51 %

Sysco Finans AS (org. 
nr. 998 248 825)

Regnskap og bokføring
(regnskapsførerbyrå)

100 %

(29) Sysco er medlem av følgende bransjeorganisasjoner:

• Oracle User Group Norway

• Den Norske Dataforening
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• Energi Rike

• Smart Energy Network AS

• Oda-Nettverk

• Ikt Norge

• Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass

(30) Mer informasjon om Sysco er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: https://sysco.no/om-

4. OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT
Involverte foretak Omsetning1 Driftsresultat

Norge (2020) Norge (2020)

Cegal 609,9 MNOK 77,8 MNOK

Sysco 489,7 MNOK 41,6 MNOK

Totalt 1099,6 MNOK 119,4 MNOK

(31) For nærmere informasjon om partenes omsetning vises det til det årsregnskapene inntatt 
som vedlegg 1 og 2.

5. RELEVANTE MARKEDER - INGEN ELLER SVÆRT BEGRENSET OVERLAPPENDE 
VIRKSOMHET

5.x Ingen eller svært begrenset overlapp innen salg av IT-tjenester
(32) Cegal og Sysco har ingen eller svært begrenset overlapp innen salg av IT-tjenester og 

programvare, noe som det vil redegjøres for i det følgende.

(33) EU-Kommisjonen og Konkurransetilsynet har i tidligere avgjørelser delt inn markedet i IT- 
tjenester og programvare (Software).2 IT-Tjenester omfatter forretningsmessig og teknisk 
ekspertise for å bistå organisasjoner med å etablere og optimalisere eller få tilgang til 
informasjon og forretningsprosesser.3 Programvare på den annen side omfatter 
dataprogrammer for en rekke oppgaver, både for bedrifter og private brukere. Programvare 
kan være installert på kundens egne maskiner («on premise»), eller være tilgjengelige som 
skytjenester.4

(34) Videre har både Konkurransetilsynet EU-Kommisjonen vurdert om markedene må 
segmenteres i undermarkeder der både IT-tjenester og programvare inndeles etter

'Ettersom Cegal og Sysco samlet overskrider meldepliktstersklene vil ikke en fullstendig oversikt over den samlede 
omsetningen til Norvestor-fondene og andre selskaper i samme konsern bli presentert.
2 Se Vedtak V2019-24 Tieto Oyj - Evry ASA avsnitt 46 flg, med videre henvisninger til blant annet Sak M.6237 Computer 
Sciences Corporation / iSoft Group.
3 Vedtak V2019-23 avsnitt 27.
4 Vedtak V2019-23 avsnitt 28.
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funksjonalitet og bransje uten at det er blitt konkludert endelig. Denne klassifiseringen 
baserer seg i stor grad på bransjeanalysebyråer på IT-området og tilsvarende kilder.5

(35) IT-tjenester er en samlebetegnelse på ulike tjenester og produkter innenfor IT-sektoren. 
Markedet består av en rekke mindre undermarkeder avhengig av hvilke produkt eller 
tjeneste som tilbys til kunde. Partene er av den oppfatning at markedet for IT-tjenester må 
segmenteres med en to-delt tilnærming. Dette medfører at markedet må inndeles vertikalt 
etter sektorer og horisontalt etter tjeneste og produktene som leveres. En slik forståelse er i 
samsvar med praksis ffa EU-kommisjonen på området.6

(36) Arbeid og inndelinger fra uavhengige analyseselskaper er sentralt når relevante 
produktmarkeder skal kartlegges.7 Analyseselskapet Gartner deler i sin rapport om IT- 
tjenester fra 2018 inn markedet i fem segmenter: i) Consulting, ii) Implementation, iii) 
Managed Services and Cloud Infrastructure Services, iv) Hardware Support og v) Business 
Process Outsourcing (BPO).

(37) Konsulenttjenester vil ifølge Gartner si rådgivningstjenester som hjelper selskaper å 
analysere og bedre effektiviteten av strategier og operasjoner.8 Konsulenttjenester kan i 
utgangspunktet deles inn i "business consulting" og technology consulting". Både Cegal og 
Sysco tilbyr i utgangspunktet tjenester innenfor tekonologirådgivning.

(38) Implementeringstjenester på sin side er prosjelctbaserte tjenester for å installere, utvikle, 
sikre og tilpasse IT- og forretningsløsninger. Videre er det sentralt å integrere dem med 
etablerte applikasjoner, infrastrukturer og prosesser kunden allerede har.9 10 Følgelig er 
implementering i hovedsak inkludert i en skytjeneste eller driftskontrakt, og blir priset og 
levert som en del av en fullstendig tjenesteleveranse. Cegal tilbyr ikke 
implementeringstjenester som en selvstendig tjeneste, men kun som en del av leveransen 
for driftskontrakter.

(39) Gartner deler implementeringstjenester videre inn i i) Application Services som er 
implementering, utvikling og integrering av spesiallagde applikasjoner og programvarer til 
kunden, ii) Network Services som er implementering, utvikling og integrering av WAN, LAN 
eller CPEs og iii) Infrastructure Services som er implementering, utvikling og integrering 
hardware som for eksempel servere og lagringskapasitet. En endelig inndeling av dette 
markedet er ikke nødvendig ettersom Partene ikke i noe tilfelle har markedsandeler eller 
markedsmakt som påvirker konkurransen.

(40) Når det gjelder Managed Services and Cloud Infrastructure Services inkluderer dette dag- 
til-dag vedlikehold, forbedringer, overvåkning, styring og drift at IT-tjenester og tilhørende 
prosesser. Dette gjelder både tradisjonelle IT-systemer samt skytjenester.1” Forskjellen på 
dette markedet og markedet for prosjekttjenester som redegjort for ovenfor er at dette 
markedet i hovedsak dreier seg om dag-til-dag overvåkning over lengre perioder, og ikke

5 Vedtak V 2019-23 avsnitt 29; Se også Sak. M.7458 IBM / INF Business of Deutsche Lufthansa (2014), avsnitt 15 med videre 
henvisninger.
6 Se for eksempel saken M.7458 IBM / INF Business of Deutsche Lufthansa (2014) avsnitt 15 med videre henvisninger.
7 jf. saken M.7458 IBM / INF Business of Deutsche Lufthansa (2014) avsnitt 15.
8 Gartner (2018) s. 17
9 Gartner (2018) s. 19
10 Gartner (2018) s. 20
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implementering av det enkelte prosjekt. Denne fasen kommer dermed ofte etter prosjektet 
er gjennomført.

(41) Tjenesten består av en rekke mindre underkategorier som IaaS (infrastructure as a service), 
IMS (Infrastructure Managed Services), Datasentertjenester, Managed Workplace Services, 
Mobile Devices, Network Managed Services, Service Desk Managed Services og AMS 
(Application Managed Services). Melder er av den oppfatning at konkurransen i hovedsak 
skjer på det enkelte undermarkedet, og at disse ulike tjenestene leveres separat. Følgelig 
leverer Cegal og Sysco i utgangspunktet i stor utstrekning ulike tjenester i dette markedet. 
En oversikt over hvilke tjenester partene tilbyr følger nedenfor.

Underkategori Deltaker

IaaS Cegal

IMS Cegal

Datasenter Begge

Managed Workplace Services Begge

Mobile Devices Ingen

Network Managed Services Cegal

Service Desk Managed Services Begge

AMS Cegal

(42) Basert på den overnevnte tabellen er det dermed overlapp mellom Cegal og Sysco innenfor 
leveranse av datasentre samt tjenestene Managed Workplace Services og Service Desk 
Managed Services.

(43) Både Cegal og Sysco tilbyr teknologikonsulenttjenester og enkelte typer Managed Services 
and Infrastructure- tjenester til sine kunder, med den konsekvens at det i utgangspunktet 
er overlapp horisontalt i form av type tjenester som tilbys av partene. Ettersom Cegal ikke 
tilbyr implementeringstjenester som en selvstendig tjeneste, men kun som en del av 
driftskontrakter, er Melder av den oppfatning at det i utgangspunktet ikke er overlapp 
mellom Partene på dette markedet. For fullstendighetens skyld vil det likevel bli presentert 
markedsandeler også på dette markedet.

(44) Partenes overlappende produktvirksomhet endres imidlertid gjennom at markedet som 
nevnt, i tråd med EU-Kommisjonens praksis også må segmenteres vertikalt basert på sektor. 
EU-kommisjonen har tidligere benyttet seg av følgende klassifisering uten endelig å 
konkludere; (i) banking & securities; (ii) communications, media & services; (iii) education; 
(iv) government; (v) healthcare providers; (vi) insurance; (vii) manufacturing & natural 
resources; (viii) retail; (ix) transportation; (x) utilities; og (xi) wholesale trade." Disse mer 
overordnede kategoriene blir av Gartnere delt inn i snevrere underkategorier. Ett av 
undersegmentene under (vii) "manufacturing & natural resources" er "energy resources and *

11 Case M.9460 -Capgemni / Altran, avsnitt 10.
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processing". Partene er av den oppfatning at også dette markedet må deles opp etter 
kundegruppe/virksomhetsområde.

(45) En slik forståelse finner støtte i bransjeorganisasjonens NORWEP (Norwegian Energy 
Partners) oversikt hvor energimarkedet inndeles etter virksomhetsområde, og hvor det 
skilles mellom olje og gass, vannkraft, vind, sol og energisystemer.

(46) På denne bakgrunn er partene av den oppfatning at IT-tjenester som tilbys til olje- og 
gassbransjen må avgrenses mot IT-tjenester som tilbys til selskaper innenfor andre 
energisektorer. Dette ettersom de ulike sektorene krever ulik fag- og bransjekunnskap. I 
denne forbindelse kan det fremheves at ulike sektorer benytter seg av svært ulike 
programvareporteføljer og data. Dette gjelder både volum, og også hvilke type data som er 
relevant. Dermed er det tale om å tilby spesialiserte tjenester innenfor den enkelte sektor. 
Tjenestene er dermed i utgangspunktet ikke substituttbare mellom de ulike 
energisektorene. Denne argumentasjonen er tilsvarende som hvorfor de ulike sektorer må 
differensieres på et mer overordnet marked.

(47) Cegal tilbyr spesialiserte tjenester mot olje og gass sektoren, og er spesialist på tjenester 
tilrettelagt for arbeid i undergrunnen (sub-surface). Dette krever spesialiserte verktøy med 
svært høye krav til teknologien som benyttes (for eksempel grafikk, prosesserings kapasitet 
og håndtering av store datamengder). Cegal sine sluttbrukere er i hovedsak ingeniører som 
jobber med undergrunnsanalyser som benytter seg av disse spesialiserte IT-løsningene.

(48) Andre sektorer har på den annen side «lettere» og mindre krevende applikasjoner, mindre 
datamengder og mindre kompliserte arbeidsprosesser. Dette gjør at ulike energisektorer må 
diversifiseres fra hverandre.

(49) Sysco på sin side har en mer diversifisert kundeportefølje fra flere sektorer, med en 
hovedvekt på andre energiselskaper (ikke olje og gass) og fornybartsegmentet. Dette gjør at 
selskapene i utgangspunktet ikke konkurrerer om de samme kundene. Det at partene tilbyr 
spesialiserte medfører også at partene ikke relativt hurtig kan omstille produksjonen og 
markedsføre tjenestene uten at det medfører betydelige tilleggskostnader eller vesentlig 
risiko til andre energisektorer enn de opererer i dag.

(50) På bakgrunn av det ovennevnte vil det derfor ikke foreligge horisontalt overlapp mellom 
partenes virksomhet innen IT-tjenester, all den tid Cegal i all hovedsak leverer sine tjenester 
til olje- og gassektoren, mens Sysco tilbyr sine tjenester til en bredere kundegruppe 
bestående av øvrige energisektorer.

(51) Partene vil for fullstendighetens skyld presentere partenes markedsandeler på et snevrest 
mulig marked bestående av det europeiske markedet for salg av hhv. 
teknologirådgivningstjenester, implementeringstjenester og Managed Services og Cloud 
Infrastructure - tjenestene datasentre, Managed Workplace Services og Service Desk 
Managed Services til energisektoren.

(52) Når det gjelder den geografiske utstrekningen til markedene har Kommisjonen tidligere 
vurdert om markedet for IT-tjenester er nasjonalt eller europeisk i utstrekning uten endelig 
å konkludere.121 avgjørelsen M.9460 - Capgemni / Altran utalte Kommisjonen imidlertid at 
et flertall av de spurte foretakene mente "that IT market participants provide IT services on

12 M.9460 -Capgemni / Altran avsnitt 24 med videre henvisninger
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