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Det inngis på bakgrunn av dette en forenklet melding, jf. forskrift om melding av 

foretakssammenslutninger § 3 nr. 3 bokstav c.   

4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME KONSERN 

4.1 Ferd AS 

Ferd er et familieeid investeringsselskap. Selskapet er organisert i seks forretningsområder:  

 

• Ferd Capital investerer i både privateide og børsnoterte selskaper, samt andre 

kapitalinstrumenter. Per september 2021 har Ferd Capital eierandeler i Aibel, Brav, Fjord 

Line, Broodstock Capital, Fürst, Interwell, Mestergruppen, Mnemonic, Norkart, Servi og 

Simployer. I tillegg har Ferd Capital eierinteresser i de børsnoterte selskapene Benchmark 

Holdings, Elopak, Nilfisk og Boozt.  

 

En nærmere beskrivelse av investeringene finnes på https://ferd.no/capital/vare-

virksomheter/.  

• Ferd Eiendom har virksomhet innen aktiv utvikling, forvaltning og gjennomføring av 

miljøvennlige prosjekter. I porteføljen er flere eiendommer i Oslo sentrum, blant annet den 

tidligere NRK-tomten på Marienlyst, Trekanttomten i Vika og Tidemannbyen på Ensjø.  

• Ferd Ekstern Forvaltning investerer i fond som gir konsernet internasjonal eksponering.  

• Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte selskaper, med en portefølje på inntil 25 

investeringer. De største investeringene per 31. desember 2020 var Novo Nordisk, Lerøy, 

Vestas og Haagen. 

• Ferd Impact Investing investerer i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere 

en positiv effekt på FNs bærekraftsmål og risikojustert avkastning, særlig innen fornybar 

energi, proptech og akvakultur. Investeringene skjer primært gjennom fond og andre former 

for partnerskap.  

• Ferd Sosiale entreprenører investerer i sosiale entreprenører og den aktive porteføljen 

besto per september 2021 av 13 selskaper, blant annet Atlas Kompetanse, Auticon og No 

Isolation.  

 

Mer informasjon om Ferd finnes på http://www.ferd.no. 

4.2 Try AS 

Gruppen tilbyr komplementære tjenester innenfor reklame- og markedsføring, 

kommunikasjonsrådgivning, medieveiledning, teknisk design, innholdsmarkedsføring og tilknyttede 
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virksomhetsområder. Gruppen har om lag 300  ansatte fordelt på Try og datterselskapene Råd, Apt, 

Opt, Pluss og Pearl. 

4.2.1 Try  

Gruppens operative morselskap leverer tradisjonelle reklame- og kommunikasjonstjenester til ulike 

medieflater og kommunikasjonskanaler. Det innebærer blant annet (i) innsikt og analyse, (ii) strategi, 

idé og konseptutvikling, (iii) markedsføringsplanlegging, strategi og merkevarebygging, (iv) 

massekommunikasjon og (v) grafisk design og produksjon. Try har om lag 60 ansatte fordelt på kreative 

team, konsulenter, planleggere, prosjektledere og designere. 

4.2.2 Try Råd 

Råd er et PR-, konsulent- og kommunikasjonsselskap med om lag 55 ansatte som tilbyr rådgivning 

tilknyttet (i) strategisk kommunikasjon, analyse og innsikt, (ii) krisehåndtering og medietrening, (iii) 

pressemelding og distribusjon, (iv) kampanjer for samfunnskommunikasjon og (v) kulturbygging og 

endringsledelse.4  

4.2.3 Try Apt 

Apt er et design- og teknologiselskap som tilbyr tjenester innenfor design, teknisk utvikling og digital 

bevegelse ved utvikling av applikasjoner og nettsider, herunder (i) creative tech og web-utvikling, (ii) 

motion design, (iii) digital design og (iv) merkevarestrategi og merkeidentitet.5  

4.2.4 Try Opt  

Opt er et mediebyrå med rundt 90 ansatte som tilbyr markedsføringstjenester som kombinerer 

medieinnkjøpsstrategier og innholdsproduksjon på tvers av digitale kanaler. Det inkluderer (i) 

medieplanlegging og medieinnkjøp, (ii) performance marketing, (iii) kreativ utvikling og (iv) 

søkemotoroptimalisering, (v) webanalyse og innsikt og (vi) GDPR og personvern.  

4.2.5 Try Pluss 

Pluss er Gruppens investeringsselskap. Pluss har ingen ansatte.6  

 
4 For ordens skyld opplyses det om at Råd eier  5 % av det digitale markedsføringsbyrået Cavai AS, som blant annet utvikler og 

selger chatteroboter til bruk i markedsføringssammenheng.  
5 For ordens skyld opplyses det om at Apt eier 5 % av det digitale markedsføringsbyrået Cavai AS, som blant annet utvikler og 

selger chatteroboter til bruk i markedsføringssammenheng. 
6 For ordens skyld opplyses det om at Pluss eier 47 % av Try Pearl Latvia SIA. Pluss eier også 1,89 % av Adnuntius AS, som utvikler 

og tilbyr teknologi innen målrettet markedsføring, samt 50 % av Calt AS, som er etablert for å drifte en ny, åpen markedsplass for 

annonsører og publisister i Norge. Adnuntius AS eier de resterende 50 % av selskapet. Calt AS har ingen virksomhet på 

meldingstidspunktet. 
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7 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsrapport og årsregnskap for siste regnskapsår er inntatt som vedlegg 1 og 2  til denne meldingen. 

Vedlegg 1: Ferd AS – Årsrapport og årsregnskap for 2020 
 
Vedlegg 2: Try AS – Årsrapport og årsregnskap for 2020  
 

8 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter, jf. konkurranseloven § 18b. Forslag til 

offentlig versjon av meldingen er vedlagt denne meldingen som vedlegg 3. Begrunnelse for unntak fra 

offentlighet er vedlagt meldingen som vedlegg 4.  

Vedlegg 3: Forslag til offentlig versjon av meldingen  
 
Vedlegg 4: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 
 

9 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Partene anser at foretakssammenslutningen ikke under noen markedsavgrensning vil ha noen negativ 

virkning på konkurransen. 

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. 

 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, 

ber vi om å bli underrettet. 

 

*** 

 

Med vennlig hilsen,  
 
 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 
 

 
 

Karen Cecilie Gildberg 

Advokat 


