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1. Kontaktinformasjon 

1.1 Melder 

Navn: The North Alliance Norge AS 

Org. nr.: 912 829 456 

Adresse: 

 

Wergelandsveien 15, 0167 Oslo 

 

 

Representant: Advokatfirmaet BAHR AS 

Kontaktperson: Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

Saksansvarlig advokat: Øystein Guvåg 

Adresse: Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo 

Telefon: 92 41 80 04 / 21 00 00 50  

E-post: mokri@bahr.no 

 

1.2 Øvrige involvert foretak 

Navn: Scienta AS 

Org. nr.: 997 230 078 

Adresse: 

 

og 

 

Navn: 

Org. nr.: 

Adresse: 

Arbins gate 11, 0253, Oslo 

 

 

 

Agitec AS 

990 065 616 

Kronprinsens gate 1, 0251 Oslo 

 

Representant: Advokatfirmaet Schjødt AS 

Kontaktperson:  Knut Smith-Erichsen 

Adresse:  P.O.Box 2444 Solli, 0201 Oslo 

Telefon: 97 73 36 89 / 22 01 88 00 

E-post: Knut.Smith-Erichsen@schjodt.com 
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 NoA Consulting AS («NoA Consulting»): NoA Consulting tilbyr konsulenttjenester innen 

forretningsrådgivning. Tjenestene omfatter analyser av forretningsmuligheter, vurderinger 

og rådgivning tilknyttet forretningsmodeller og lignende tjenester. NoA Consulting AS tilbyr 

ikke IT-konsulenttjenester. 

 NoA Consulting omsatte i 2020 for NOK 8,3 millioner. Mer informasjon om NoA Consulting 

finnes på www.noaconsulting.com. 

 Unfold AS («Unfold»): Unfold er et designbyrå, med et særlig fokus på design og planlegging 

av digitale produkter og platformer. Unfold tilbyr rådgivning og design for selskaper som skal 

opprette digitale løsninger, slik som apper for booking, kundeplatformer mm. Tjenestene 

inkluderer planlegging og utvikling av fargepaletter og visuell profil, rådgivning vedrørende 

sammenstilling av digitale tjenester i plattformer mm.  Unfold tilbyr ikke IT-tjenester slik 

som, programmering, apputvikling og plattformutvikling. Slike IT-tjenester utføres for 

kunden av tredjeparter, eller utføres eventuelt av kunden selv. Etter Melders oppfatning kan 

Unfold kun potensielt og i tilfelle i begrenset grad ansees som en leverandør av IT-tjenester, 

ved at tjenestene i vid forstand omhandler digitale produkter. 

 Unfold AS omsatte i 2020 for NOK 45,3 millioner. Mer informasjon om Unfold finnes på 

www.unfold.no. 

 For ytterligere informasjon om virksomheten til NoA og NoA Norge, se selskapenes nettside: 

www.thenorthalliance.com. 

5.4 Scienta (målselskap) 

 Scienta er et IT-konsulentselskap som tilbyr ekspertise og tjenester innen utvikling og 

optimalisering av nettsider, apper, skytjenester, IT-arkitektur, strategisk IT-rådgivning og 

prosjektledelse. Tjenestene leveres ved timebetalt arbeid og utleie av konsulenter, som 

hovedsakelig plasseres hos kunden. Kunden eier selv sluttproduktet. Scienta selger ikke 

produkter eller programvarelisenser. 

 Scientas kjernevirksomhet er rådgivning tilknyttet forbedringer, erstatning, strategi og 

prosjektledelse tilknyttet valg av IT-løsninger og systemer, samt implementering og utvikling 

av løsningen som blir valgt. Scienta AS arbeider i stor grad prosjektbasert, der kunden bistås 

med planleggingen og gjennomføringen av prosjekter, samt utviklingen av prosjektløsningen. 

 Scienta hadde i 2020 totalt og i Norge en omsetning på NOK 122,6 millioner. Selskapet har 

ca. 38 ansatte. Mer informasjon om Scienta er tilgjengelig på www.scienta.no. 

5.5 Agitec AS (målselskap) 

 Agitec er et IT-konsulentselskap som tilbyr ekspertise og tjenester innen systemutvikling, 

arkitektur og prosjektledelse. Tjenestene leveres ved timebetalt arbeid og utleie av 

konsulenter, som hovedsakelig plasseres hos kunden. Kunden eier selv sluttproduktet. Agitec 

selger ikke produkter eller programvarelisenser. 

 Agitecs kjernevirksomhet er slik rådgivning tilknyttet forbedringer, erstatning, strategi og 

prosjektledelse tilknyttet valg av IT-løsninger og systemer, og også implementering og 

utvikling av løsningen som blir valgt. Agitec arbeider i stor grad prosjektbasert, der kunden 

bistås med planleggingen og gjennomføringen av prosjekter, samt utviklingen av 

prosjektløsningen. 
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 Agitec hadde i 2020 totalt og i Norge en omsetning på NOK 40,8 millioner. Selskapet har ca. 

20 ansatte. Mer informasjon om Agitec er tilgjengelig på www.agitec.no. 

6. NoA Ignite, Agitec og Scienta er aktive i markedet for IT-konsulent-
virksomhet og implementering 

6.1 Produktmarkedet 

 Scienta og Agitec leverer som beskrevet i kapittel 5 IT-konsulenttjenester, og tjenester 

tilknyttet implementeringen av løsningene for kunden. 

 Konkurransetilsynet har i sin tidligere vedtakspraksis pekt på at det i IT-sektoren potensielt 

kan skilles mellom produkter og tjenester.2 

 EU-kommisjonen har i sak COMP/M.7458 IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa (2014) 

avsnitt 15 vurdert en mulig segmentering basert på (i) tjenestenes funksjonalitet, og (ii) 

sektoren der tjenestetilbyderens kunder er aktive. Kommisjonen tok ikke endelig stilling til 

avgrensningen av det relevante markedet.3 

 For tjenestenes funksjonalitet, vurderte Kommisjonen en videre segmentering av markedet 

i segmenter basert på Gartners markedsrapporter:4 (i) consulting; (ii) implementation; (iii) 

IT outsourcing; (iv) business process outsourcing; (v) software support; og (vi) hardware 

support. Det bemerkes at Gartner tidvis utvikler og endrer sine segmentbeskrivelser, slik at 

Gartners gjeldende markedssegmenter er oppdelt annerledes i senere rapporter. Slik 

Kommisjonen har gjort i sin tidligere praksis, er det Melders oppfatning at de til enhver tid 

gjeldende markedssegmenter beskrevet av Gartner bør legges til grunn ved vurderingen av 

mulige markedssegmenter. 

 Melder oppfatter at (i) consulting i en slik markedsavgrensning defineres av Gartner som «(…) 

advisory services to help companies analyze and improve the efficacy of strategies and 

operations».5 Melder antar at en slik definisjon omfatter konsulenttjenester generelt, mens 

konsulenttjenester innenfor markedet IT-tjenester vil være konsulenttjenester som relaterer 

seg til teknologimarkedet, hardware, software og digitale løsninger. 

 Melder oppfatter videre at (ii) implementation i en slik markedsagrensning er definert av 

Gartner slik: «Implementation services provide project-based services to install, develop, 

secure and customize IT and business solutions, assets and processes, and to integrate them 

with established application, infrastructure and processes».6 

 Melder er derfor av den oppfatning tjenestene som leveres av Scienta og Agitec inngår i 

markedene for (i) IT-rådgivning og (ii) IT-implementasjon. 

                                                 

2 Jf. V2019-23, avsnitt 46 
3 Etter Melders oppfatning er det ikke passende med en sektorbasert segmentering av markedene for IT-tjenester i vurderingen 

av Transaksjonen. Både målselskapene og NoA Ignite tilbyr tjenester til kunder i ulike bransjer og sektorer, og tjenestene er 

heller ikke konsentrert om enkelte programvaremiljøer (f.eks. SAP). Videre har kundene i de ulike sektorene i stor grad 

sammenfallende behov. De fleste leverandører av generelle IT-tjenester av den art som målselskapene tilbyr kan tilby tjenester 

på tvers av de ulike sektorene, med unntak av enkelte aktører som tilbyr nisjeløsninger rettet mot enkeltsektorer. 
4 COMP/M.7458 IBM/INF Business of Deutsche Lufthansa (2014), avsnitt 19-23 
5 Se melding om foretakssammenslutning i sak 2019/313, i avsnitt 90. 
6 Se melding om foretakssammenslutning i sak 2019/313, i avsnitt 86. 
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 Melder er ikke kjent med at Konkurransetilsynet eller EU-kommisjonen tidligere har vurdert 

mulige undersegmenter innen de to overnevnte kategoriene av tilleggstjenester. 

 Etter Melderens oppfatning er det ikke hensiktsmessig å dele de overnevnte markedene i 

snevrere segmenter. Foruten enkelte nisjeaktører er de fleste konkurrenter generelle 

tjenestetilbydere med aktivitet innen mange eller alle mulige snevrere underkategorier, og 

kompetanse kan ofte også benyttes på tvers av mulige underkategorier. 

 Dersom en likevel skal se på mulige snevrere markeder, er det ifølge en rapport fra BCG 

Consulting utarbeidet for Norvestor (se nærmere i kapittel 7 nedenfor) følgende mulige 

undersegmenter i disse markedene:  

• IT-rådgivning: (i) Business consulting, og (ii) Technology consulting, 

• IT-implementasjon: (i) Application services, (ii) Infrastructure services, og (iii) 

Network services. 

 Etter Melders oppfatning vil disse undersegmentene danne de snevreste tenkelige relevante 

produktmarkedene.  

 Etter Melders oppfatning er det uansett ikke påkrevet å ta endelig stilling til avgrensningen 

av det relevante produktmarkedet, da foretakssammenslutningen ikke vil føre til en vesentlig 

begrensning av konkurransen uavhengig av konkret markedsavgrensning, jf. kapittel 7 

nedenfor. 

6.2 Markedets geografiske utstrekning 

 Melder er ikke kjent med at Konkurransetilsynet tidligere har avgrenset det relevante 

geografiske markedet for (i) IT-rådgivning og (ii) IT-implementering. EU-kommisjonen har i 

sin tidligere vedtakspraksis lagt til grunn en nasjonal markedsutstrekning, men har i senere 

vedtakspraksis holdt det åpent om markedet for IT-tjenester potensielt har en videre 

utstrekning.7 

 Melder er av den oppfatning at markedene for IT-rådgivning og IT-implementering har en 

EØS-vid og potensielt en global utstrekning. 

 For denne meldingens formål vil det allikevel tas utgangspunkt i en nasjonal markeds-

utstrekning, som den snevreste mulige geografiske markedsavgrensningen. 

 I alle tilfelle er det Melders oppfatning at det ikke er påkrevet å ta endelig stilling til den 

konkrete avgrensning av det relevante geografiske markedet. Foretakssammenslutningen vil 

uansett ikke føre til en vesentlig begrensning av konkurransen, uavhengig av markedets 

geografiske utbredelse. 

7. Transaksjonen gir ikke opphav til vertikalt forbundne markeder, eller 
berørte horisontale markeder. 

7.1 Ingen horisontalt berørte markeder 

 Scienta og Agitec er som nevnt begge aktive innen (i) IT-rådgivning og (ii) IT-implementasjon 

i Norge. Av Norvestors porteføljeselskaper, er NoA Ignite, og i noen grad også Cegal, 

                                                 

7 COMP/M.7458 IBM/INF Business Of Deutsche Lufthansa (2014), i avsnitt 31 til 33. 











 

#10089937/5 14 (14) 

10. Annet 

 Transaksjonen er ikke meldepliktig til konkurransemyndigheter i andre jurisdiksjoner enn 

Norge.  

11. Unntak fra offentlighet 

 Denne meldingen inneholder konkurransesensitive forretningshemmeligheter som er 

avmerket med grønn bakgrunn. Begrunnelse for merking og unntatt offentlighet er inntatt 

som Vedlegg 5 til denne meldingen. 

Vedlegg 5 Begrunnelse for merking og unntatt offentlighet 

* * * 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet BAHR AS 

 

 

 

for 

Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

Advokatfullmektig  

Saksansvarlig advokat: Øystein Guvåg 


