


Org.nr.:

Adresse:

Kontaktperson:

E-postadresse:

Telefonnummer:

910 909 088

Postboks 1172 Sentrum, 0107 Oslo

Ronny Jevard

ronny.jevard@soprasteria.com

22 57 56 00

2.2 Melders representant

Navn: Advokatfirma Hjort DA

Adresse: Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo

Kontaktperson: advokat Monica Syrdal

Saksansvarlig advokat: Thomas Alnæs

E-postadresse:

Telefonnummer:

msy@hjort.no

995 94 995

2.3 Øvrig involvert virksomhet

Navn: Eggs Design AS

Org.nr: 913 401 913

Adresse: Møllergata 4, 0179 Oslo

Kontaktperson:

Representert av:

Navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

E-postadresse:
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Ulla Persson Sommerfelt

Advokatfirmaet Schjødt AS

Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo

advokat Birgit Midtbust

22 0188 00

Birgit.Midtbust@schjodt.com
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5.3 Geografisk marked

EU-kommisjonen har i tidligere saker vurdert om markedet for IT-tjenester omfatter hele EØS-området
eller er nasjonalt i utstrekning, men har ikke endelig konkludert på dette, jf. sak M.9460
Capgemini/Altran (2019} med videre henvisninger.5 Kommisjonen uttaler at det vil kunne ha betydning
om aktørene i markedet tilbyr tjenester på tvers av landegrenser, og om kundene anser nasjonal
tilstedeværelse som avgjørende ved valg av leverandør.

Hvorvidt kunder foretrekker norske tilbydere av de tjenester som angis over, vil kunne variere. IT
tjenester tilbys i økende grad internasjonalt noe som blant annet illustreres av at Eggs Design har
engelsk som arbeidsspråk og ansatte fra mer enn 30 land. Mange større norske virksomheter vil
således kunne velge å kjøpe den type tjenester som her er omhandlet også av leverandører med base
utenfor Norge. Andre virksomheter vil foretrekke å kjøpe tjenester fra norske aktører eller aktører med
en tilstedeværelse i Norge. Språk kan i den forbindelse være en faktor som kan spille inn ved kundenes
valg av leverandør særlig der kunden etterspør spesielt tilpassede løsninger. Markedet vil under
enhver omstendighet ikke være snevrere enn nasjonalt.

For denne meldingens formål legges det til grunn at markedet er nasjonalt.

5.4 Omsetning og markedsandeler

5.4.1 Markedsandel - overordnet marked for IT-relaterte tjenester

Det foreligger så langt Melder er kjent med, ingen bransjestatistikk eller oversikt over markedet for IT
relaterte tjenester der de involverte foretak og deres konkurrenter inngår som er egnet til å gi et tydelig
bilde av markedets størrelse og de involverte foretaks plassering i dette markedet.

Finansavisens oversikt over Norges 500 største IT-selskaper for 2020, målt etter omsetning, er
imidlertid egnet til å gi en viss veiledning, se
https://fina nsavisen. no/nyheter/tekno logi/2021/09/26/7739593/finansavisens-liste-ove r-no rges-
500-sto rste-it-se Iskaper

Oversikten inneholder en liste over de største aktørene i IT-bransjen i vid forstand. Oversikten omfatter
herunder også foretak innen betaling, e-handel, telekom mv. som det er mindre relevant åta hensyn
til ved vurderingen av konkurransen i de markeder Sopra Steria og Eggs Design opptrer i.

Oversikten har imidlertid også delt aktørene inn i ulike mer IT-relaterte bransjeområder. Sopra Steria
er eksempelvis i Finansavisens oversikt tatt med under bransjeområdet «IT-konsulent». Oversikten
inkluderer totalt 84 foretak av de Finansavisen mener er de største i dette bransjesegmentet. Flere av
de aktører som tilbyr digital design og tjenestedesign i konkurranse med de involverte foretakene i
nærværende foretakssammenslutning, er imidlertid i Finansavisens oversikt plassert i bransjeområdet
«IT-tjenester». Dette gjelder blant annet selskaper som TietoEvry, Accenture og CGI. Melder antar at
årsaken til at de nevnte foretakene er plassert i ulike bransjer, kan være at foretak som i større grad
arbeider innen konsulentvirksomhet vil plasseres i bransjen for IT-konsulenter, mens aktører som i
større grad arbeider med bl.a. driftsrelaterte tjenester vil kunne plasseres i bransjen for IT-tjenester.

5 EU-kommisjonen, sak M.9460 Capgemini/Altran (2019) avsnitt 24.
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En oversikt over partenes respektive fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører innen IT
relatert rådgivning samt kompetanse- og tjenesteområdene digital design, tjenestedesign og
merkevaredesign følger av Bilag 3 og 4.

Bilag 3 Sopra Sterias 5 viktigste konkurrenter, kunder og leverandører

Bilag 4 Eggs Designs 5 viktigste konkurrenter, kunder og leverandører

6 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I
SAMME KONSERN

Sopra Ste ria-konsernets årsrapport og årsberetning er tilgjengelig på
https ://www .sopraste ria .com/investors/fi naneia 1-publications-repo rts/finaneia I-reports.

Sopra Sterias årsregnskap vedlegges som bilag 5. Vedlegg til årsregnskapet, 2020 Universal
Registration Document, er tilgjengelig via lenke inntatt over.

Bilag 5 Sopra Sterias årsregnskap

Eggs Design årsberetning og årsregnskap vedlegges som bilag 6.

Bilag6 Eggs Design årsberetning og årsregnskap

Eggs Garage AS årsregnskap vedlegges som bilag 7, selskapet er ikke pliktig å levere årsberetning.

Bilag7 Eggs Garage AS' årsregnskap

Eggs Design ApS årsberetning og årsregnskap vedlegges som bilag 8.

Bilag 8 Eggs Design ApS' årsberetning og årsregnskap

7 AVSLUTNING

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter som er unntatt taushetsplikt etter
offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13. Et utkast til en offentlig versjon av meldingen med
tilhørende begrunnelse følger vedlagt.

Bilag 9 Offentlig versjon av meldingen

Bilag 10 Begrunnelse for sladdinger

Dersom Konkurransetilsynet har spørsmål i tilknytning til meldingen, ber vi om å bli kontaktet.
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Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Hjort DA

~~~~lMjW Monica Syrdal • D ")
Partner
msy@hjort.no
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