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3. Beskrivelse av de involverte foretakene og foretak i samme konsern 

3.1 Creative Technology (melder) 

3.1.1 Juridisk og organisatorisk struktur 

(10) Creative Technology, tidligere Mediatec,
1

 er en nordisk utleieleverandør av blant annet lyd, lys og 
bilde til arrangementer som sportsbegivenheter, bedriftssamlinger og konserter/festivaler. Creative 
Technology er eid av NEP Sweden Holding AB, som også eier HDR Norway AS og NEP Norway 
Holding AS. Selskapene inngår i det USA-baserte konsernet NEP Group Inc ("NEP Group"), som 
gjennom en rekke mellomliggende selskaper er kontrollert av The Carlyle Group ("Carlyle"), som 
nærmere beskrevet i punkt 3.1.3 nedenfor.  

(11) Creative Technology sin virksomhet i Norge utøves gjennom datterselskapet Creative Technology 
Norway AS.  

(12) For en oversikt over NEP Group og selskapsstrukturen vises til vedlagt organisasjonskart. 

Vedlegg 3: Organisasjonskart for NEP Group  

3.1.2 Virksomhetsområder 

(13) NEP Group er et internasjonalt produksjonsforetak som tilbyr tekniske tjenester til produksjons- og 
tv-selskaper samt utleie av utstyr til større arrangementer. NEP Group har kontor i USA, Canada, 
Storbritannia, Hong Kong, Kina, India, Irland, Japan, Italia, Nederland, New Zeeland, Qatar, 
Singapore, Spania, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Finland, Sveits, Belgia, De Forente 
Arabiske Emirater og Australia. 

(14) Selskapene NEP Norway AS og HDR Norway AS er aktive innen TV produksjon, blant annet 
gjennom utleie av studio- og kameraproduksjonsteknikk til programprodusenter eller TV-kanaler. TV-
produksjonsutstyret som NEP Norway AS og HDR Norway AS leverer har en helt annen funksjon og 
et annet formål enn utstyret Creative Technology og Bright leverer. Det er kun for en helt marginal 
del av NEP Norway AS og HDR Norway AS sine oppdrag at Bright eller Creative Technology vil 
være i stand til å levere tilsvarende utstyr. NEP Norway AS og HDR Norway AS er derfor ikke omtalt 
i det følgende.  

(15) Creative Technology er en nordisk utleieleverandør spesialisert innen bildesegmentet. I Norge tilbyr 
selskapet skjerm- og projiseringssystemer, både modulære og mobile, ment for store og mellomstore 
arrangementer. Selskapet har også virksomhet innen kameraproduksjon til arrangementer 
(overføring av bilde til skjermer på stadion og på TV). Creative Technology har kontor i Oslo, men 
leier ut utstyr til arrangementer i hele Norge, med særlig fokus på bedrifts- og sportsarrangementer. 
Creative Technology tilbyr ikke salg eller installasjoner av utstyr. Selskapet tilbyr heller ikke utleie av 
systemer for lyd, lys eller scenerigg.  

(16) For ytterligere informasjon om Creative Technology se https://www.ct-northerneurope.com/, HDR 
Norway AS se http://hdrnorway.no/, NEP Norway AS se https://nepnorway.com/, og for NEP Group 
se https://www.nepgroup.com/. 

3.1.3 Carlyle 

(17) Carlyle er en global kapitalforvalter som forvalter eiendeler for 276 milliarder dollar. Selskapet har 
hovedkontor i Washington DC og er notert på NASDAQ børsen i New York. En stor andel av Carlyles 
investorer er offentlige pensjonsfond.  

(18) Carlyle har tre forretningssegmenter: i) Global Private Equity, som omfatter alle direkte equity-
investeringer, ii) Global Credit, som omfatter alle kredittinvesteringer, og iii) Investment Solutions, 
som skaffer omfattende investeringsmuligheter og ressurser til fondsinvestorer.  

(19) Gjennom sine porteføljeselskaper er Carlyle aktiv i flere forskjellige bransjer, inkludert luftfarts-, 
forsvars- og myndighetstjenester, forbruker- og varehandel, media, energi, finansielle tjenester, 
helsevesen, industri og transport, eiendom, teknologi og forretningstjenester. 
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 Den norske virksomheten var frem til februar 2020 kjent som Mediatec Norge.  



 
 

M11252425/1/134876-005-001/SJ369 4/9 
 

(20) Carlyle har nesten 1800 ansatte fordelt på 27 kontorer over 5 kontinenter. En oversikt over Carlyle 
sine porteføljeselskaper med virksomhet i Norge er inntatt som Vedlegg 4. 

Vedlegg 4: Oversikt over Carlyle sine porteføljeselskaper med virksomhet i Norge 
(Konfidensiell) 

(21) I Norge er det kun virksomheten til Creative Technology som overlapper med Bright/Stagelab. Det 
foreligger heller ingen vertikal relasjon mellom Carlyle sine øvrige norske virksomheter og 
Bright/Stagelab.  

(22) Ytterligere informasjon om Carlyle er tilgjengelig på selskapets hjemmeside, se 
https://www.carlyle.com/. 

3.2 Målselskapene 

3.2.1 Juridisk og organisatorisk struktur 

(23) Bright Finland Oy, Bright Group BGN Holding AB, Bright Norway Holding AS og Stagelab AS er 
100% eid av det finske selskapet Bright Group Oy. Bright Group er, gjennom en rekke 
mellomliggende selskaper, kontrollert av det finske private equity-fondet CapMan.  

(24) For en oversikt over selskaper i Bright Group vises til vedlagte organisasjonskart.  

Vedlegg 5:  Organisasjonskart for Bright Group 

(25) Det er kun Bright Norway Holding AS og Stagelab AS som har virksomhet i Norge. Bright Group 
Finland Oy og Bright Group BGN Holding AB har utelukkende virksomhet i henholdsvis Finland og 
Sverige, og omtales derfor ikke nærmere i det følgende. Bright Norway Holding AS sin virksomhet 
utøves gjennom datterselskapet Bright Norway AS.  

3.2.2 Virksomhetsområder 

(26) Bright er en tilbyder av utstyr, tjenester og løsninger til arrangementer, bygg og anlegg i Norge. Dette 
inkluderer undervisningslokaler, TV- og media arrangementer, spillesteder og scener, offentlige 
bygge og anlegg, museum og bibliotek, messer og konferanser, kultur-, konsert og teaterhus, 
idrettsarrangementer, kirke og forsamlinger, festivaler og mindre arrangementer.  

(27) Virksomhetsområdene til Bright kan deles inn i fire divisjoner: salg av utstyr, installasjon, utleie og 
distribusjon (support, service e.l.). Salgsdivisjonen selger lyd, lys og konsertsystemer til kunder på 
det norske markedet. Salgsvirksomheten henger tett sammen med installasjonsvirksomheten, som 
omfatter levering og montering av permanente tekniske løsninger. Hovedvirksomheten til Bright er 
innen lyd- og lyssystemer, og annen avansert teknikk.   

(28) Innenfor utleie er Bright en totalleverandør av utstyr og tjenester for arrangementer og konserter av 
alle størrelser. Utleievirksomheten omfatter alt fra scenerigger, lysrigger, lydsystemer og bilde. I 
tillegg kan Bright levere et fullstendig oppsett med designere og teknisk personell som gjennomfører 
og styrer de tekniske løsningene under arrangementet. 

(29) Servicedivisjonen yter service til installasjoner og produkter som er solgt av Bright. Avdelingen bistår 
kundene med råd, veiledning, reparasjon, vedlikehold og ombygging/oppgradering av produkter. 

(30) For mer informasjon om Bright, vennligst se https://brightgroup.no/.  

(31) Stagelab sin virksomhet gjelder utelukkende salg og distribusjon av utstyr til arrangementer og 
konserter. For mer informasjon om Stagelab, vennligst se https://stagelab.no/.  

3.3 Partenes omsetning og driftsresultat i Norge siste regnskapsår 

(32) Tabellen nedenfor viser omsetning og driftsresultat for de involverte foretakene i Norge i 2020.  

Tabell 1:  Oversikt over de berørte partenes omsetning og driftsresultat i Norge i 2020 

Foretak Omsetning (MNOK) Driftsresultat (MNOK) 
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Carlyle, inkl. Creative 
Technology

2

 
8 039,1 -

3

 

Creative Technology 25,8 -4,6 

Bright Norway AS 318,8 13,3 

Bright Norway Holding AS -
4

 -0,3 

Stagelab 21,5 -0,08 

 

4. Markeder som berøres av Transaksjonen 

4.1 Innledning 

(33) Overordnet har både Creative Technology, Bright og Stagelab virksomhet innen salg, installasjon 
og/eller utleie av utstyr til arrangementer, men Partene har et ulikt markedsfokus. Creative 
Technology tilbyr utelukkende utleie og har ingen salgs- eller installasjonsvirksomhet. Videre leverer 
Creative Technology kun bilde-, projiseringsløsninger og kameraproduksjon, hvor 
utleievirksomheten i stor grad er rettet mot bedrifts- og idrettsarrangementer, men selskapet leverer 
også løsninger til andre typer arrangementer.  

(34) Bright er en totalleverandør av teknologi og utstyr for de største arrangementene i Norge, spesielt til 
underholdningsarrangementer (konserter, festivaler mv.). Utleievirksomheten fokuserer på både lyd, 
lys og bilde. Bright har også en betydelig salgs- og installasjonsvirksomhet, noe Creative Technology 
ikke har i dag. Stagelab driver utelukkende med salg og installasjon av utstyr.  

4.2 Relevant produktmarked � Markedet for utleie av teknisk utstyr og kompetanse til 
arrangementer 

(35) Partene er ikke kjent med at det foreligger relevant praksis fra Konkurransetilsynet eller EU-
Kommisjonen som kan gi veiledning for markedsavgrensningen i denne saken. I det følgende vil det 
derfor gis en beskrivelse av hvordan Partene, basert på sin kunnskap om markedet, mener at 
markedet skal avgrenses.  

(36) Arrangører av festivaler, produktlanseringer, messer, sportsbegivenheter, konserter, 
firmaarrangementer e.l., etterspør gjerne teknisk utstyr og materiell for blant annet lyd, lys og 
bildefremvisning. Utstyret kan enten leies eller kjøpes av arrangøren, og det kreves normalt særskilt 
teknisk kompetanse for å montere og operere utstyret. Typiske kunder er eventbyråer og 
profesjonelle arrangører, men også ulike bedrifter kan etterspørre slike tjenester i forbindelse med 
firmaarrangementer. 

(37) Det kreves i stor grad den samme kompetanse for å tilby utstyr til salg og leie, og flere av aktørene i 
bransjen tilbyr en portefølje av tjenester bestående av utleie, salg og installasjoner. For kunder som 
ønsker å beholde utstyret over lengre tid, eksempelvis ved konsertturneer, kan kjøp og leie av utstyr 
også anses som substitutter. Både ved leie og salg av utstyr kreves det normalt særskilt teknisk 
kompetanse for å montere utstyret, og kompetansen som kreves for installasjon ved salg og utleie 
er noenlunde sammenfallende. Etter Partenes oppfatning kan produktmarkedet derfor omfatte både 
salg, utleie og installasjoner.  

(38) Imidlertid antar Partene at majoriteten at kundene innen utleie ønsker utstyret for en begrenset 
tidsperiode, og at kjøp av utstyr ikke er et substitutt for disse kundene. Fra tilbydersiden krever også 
salg et eget salg- og serviceapparat, og installasjonsvirksomhet knyttet til salg krever gjerne 
elektrikere og annet installasjonspersonell som kan gjennomføre en permanent montering. 

(39) Det er ikke nødvendig for denne meldingens formål å ta endelig stilling til om utleie, salg og 
installasjon av utstyr inngår i samme produktmarked. Partene vil oppgi informasjon om utleie av 
utstyr og teknisk kompetanse til arrangementer, som er snevrest tenkelige avgrensning.  

(40) Utleieleveranser består av en blanding av ulike former for utstyr; både lyd, lys, bilde og scene/rigg. 
Dette er komponenter som etterspørres samlet, men kompleksiteten varierer etter arrangementets 
størrelse og kundenes behov. Eksempelvis vil det for en mindre mottakelse være tilstrekkelig med 

                                                      
2

 Carlyle sine porteføljeselskaper rapporterer omsetning i en rekke forskjellige valutaer, som Carlyle har gjort om til USB basert på valutakursen den 31. desember 2020. 
Omsetningstallene er deretter omgjort fra USD til NOK basert på Norske Bank sin gjennomsnittskurs for 2020, hvor USD 1 = NOK 9,4004.  

3

 Carlyle rapporterer ikke driftsresultat.  

4

 Det fremgår av Bright Norway Holding AS sitt årsregnskap at selskapet hadde en omsetning på 18 kr i 2020.  
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små stativhøyttalere, enkel lyssetting og et podium. Slike arrangementer er ofte ukompliserte å 
klargjøre og kan settes opp av arrangøren selv. Større arrangementer krever derimot mer utstyr og 
kompetanse, som eksempelvis rigger, sceneteknikere for å montere systemene og dedikerte lyd- og 
lysteknikere.   

(41) Kundegruppene kan grovt sett deles inn i segmentene bedrifter, underholdning og sport. 
Kundegruppene kan ha noe ulikt fokus i bestillingene. Kunder innenfor underholdning stiller gjerne 
strenge krav til lyd, lys og bilde. For sportsarrangementer er bilde ofte den sentrale leveransen, selv 
om disse kundene også etterspør lyd- og lyssystemer. For bedriftskunder er det stor variasjon; de 
største bedriftsarrangementene krever lyd-, lys- og bildesystemer på linje med konserter, mens 
andre klarer seg med langt enklere utstyr.  

(42) Etter Partenes oppfatning er det ikke grunnlag for noen ytterligere segmentering av markedet, verken 
basert på typen utstyr som leies ut, kundegruppen eller oppdragets størrelse.  

(43) Selv om de ulike kundegruppene har forskjellige preferanser er grunnstrukturen og typen utstyr som 
benyttes den samme. Kundenes behov overlapper dermed i stor grad, og de fleste utleieaktørene 
tilbyr tjenester til alle kundesegmenter. At enkelte kundegrupper kan ha større fokus på enkelte 
elementer i bestillingen enn andre, er normalt heller ikke tilstrekkelig til å utelukke enkeltaktører fra 
å konkurrere på anbud på tvers av kundegrupper. Partene mener derfor at det verken er mulig eller 
hensiktsmessig å avgrense markedet etter kundegruppe.  

(44) Det er heller ikke grunnlag for å trekke et skille basert på oppdragets størrelse eller kompleksitet. 
Det ville vært svært utfordrende å avgjøre konkret hvordan en slik grense skal trekkes, og 
kompleksiteten selv for mindre aktører har økt de siste tiårene. Det er heller ikke uvanlig at aktører 
går sammen om å utføre et oppdrag hvis de mangler kompetanse eller kapasitet på en delleveranse, 
eksempelvis lys, eller at aktørene leier inn utstyr de eventuelt mangler for å oppfylle en leveranse. 
Eksempelvis inngir Creative Technology, som er spesialisert i bildesegmentet, regelmessig tilbud om 
større leveranser i samarbeid med andre aktører.  

(45) For denne meldingens formål legges det derfor til grunn at det relevante produktmarkedet er utleie 
av teknisk utstyr og kompetanse til arrangementer.  

4.3 Relevant geografisk marked 

(46) Konkurransevilkårene for utleie av utstyr er homogene i Norge, og kontrakter inngås på tvers av de 
ulike landsdelene/regionene. Det er heller ikke vesentlige prisforskjeller mellom ulike landsdeler. 
Etter Partenes oppfatning er det dermed ikke grunnlag for å avgrense markedet snevrere enn 
nasjonalt.  

(47) Særlig for arrangementer av en viss størrelse eller varighet møter Partene i noen grad konkurranse 
fra utenlandske aktører. Eksempelvis er det for større turneer relativt vanlig at arrangørene leier hele 
teknikkleveransen fra store europeiske aktører. Enkelte bedriftskunder forholder seg også til samme 
leverandør av utstyr på tvers av landegrenser. Dette er forhold som tilsier at markedet er videre en 
nasjonalt.  

(48) For denne meldingens formål er det ikke nødvendig å ta endelig stilling til den geografiske 
avgrensningen av markedet. Partene vil oppgi markedsinformasjon basert på et nasjonalt marked, 
som er snevrest tenkelige avgrensning.  

5. Transaksjonen vil ikke påvirke konkurransen 

5.1 Markedet for utleie av utstyr vil ikke påvirkes negativt av konkurransen 

(49) Både Creative Technology og Bright har virksomhet innen utleie av utstyr til arrangementer.  

(50) Partene har ikke tilgang til relevant offentlig tilgjengelig statistikk som kan benyttes ved beregning av 
markedsandeler. Beregningen er derfor basert på offentlig tilgjengelig omsetningsinformasjon for de 
aktørene som er tilstede i utleiemarkedet som Partene kjenner til. Deretter har Partene gjort 
skjønnsmessige fradrag for å justere for at enkelte aktører har omsetning innen salg- og installasjon 
i tillegg til utleie. Tallmaterialet som beregningen er basert på er vedlagt meldingen:  

Vedlegg 6: Beregning av totalmarked og markedsandeler innen utleie av utstyr (Konfidensiell) 

(51) Første side i tallmaterialet inneholder en beregning av totalmarkedet. Kolonnen kalt "Omsetning 
2020 Proff" inneholder aktørenes totale omsetning, inkludert eventuell salg- og 
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8. Konfidensialitet 

(70) Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter som det er av konkurransemessig betydning 
å hemmeligholde. Opplysninger som er merket med dobbel understreking må unntas offentlighet i 
sin helhet, jf. forvaltningsloven § 13 (1) 2. Det samme gjelder vedlegg, tabeller eller figurer som er 
merket med "(Konfidensiell)".  

(71) En nærmere begrunnelse for hvorfor de aktuelle opplysningene må unntas offentlighet er inntatt i 
Vedlegg 15.  

Vedlegg 15: Begrunnelse for hemmelighold (Konfidensiell) 

(72) Vi legger til grunn at Konkurransetilsynet vil behandle opplysningene strengt fortrolig. Dersom 
Konkurransetilsynet mottar begjæring om innsyn i denne meldingen med vedlegg bes det om at 
undertegnede kontaktes før innsyn gis.  

 

 

Med vennlig hilsen 
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