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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:    Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

Organisasjonsnummer:  556981-7660 

 

Kontaktperson(er):   Advokatfirmaet Thommessen AS  

 v/ advokat Eivind J Vesterkjær og 

advokatfullmektig Trine Siri Dahl  

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo   

Postadresse:   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   90 96 68 43 / 97 10 92 24 

E-postadresse:   eve@thommessen.no / tsd@thommessen.no  

1.2 Øvrig involvert foretak 

Navn:    Solon Eiendom ASA 

Organisasjonsnummer:  966 033 967 

 

Kontaktperson:   Advokatfirmaet Schjødt AS 

 v/ advokat Olav Kolstad 

Adresse:   Ruseløkkveien 14   

Postadresse:   Postboks 2444 Solli, 0201 Oslo 

Telefonnummer:   47  87 10 10 

E-postadresse:   olav.kolstad@schjodt.com  

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

I henhold til aksjekjøpsavtale datert 9. november 2021 og inngått mellom Samhällsbyggnadsbolaget i 

Norden AB ("SBB") og Runar Vatne, Vatne Equity AS, Hortulan AS, Skøien AS, Dukat AS og UFI AS 

("Selgerne") erverver SBB 62,65% av utestående aksjer i Solon Eiendom ASA ("Solon") 

("Transaksjonen"). Solon og SBB omtales i fellesskap som "Partene". Transaksjonen utløser et pliktig 

bud for øvrige aksjer i selskapet iht verdipapirlovgivningens regler om tilbudsplikt. Et offentlig bud på 

øvrige utestående aksjer vil bli annonsert innen fire uker fra aksjekjøpsavtalen ble inngått. Uavhengig 

av utfallet av det offentlige budet, vil SBB bli eier av minst 83,36%1 av aksjene i Solon som vil gi SBB 

enekontroll i Solon.  

 
1 SBB var før Transaksjonen var av 23,71 % av aksjene i Solon. 



  

 

 

 16560485/1  3 

 

De involverte foretakene har samlet en omsetning i Norge på over 1 milliard kroner, og foretakene har 

hver for seg omsetning i Norge som overstiger terskelverdien på 100 millioner kroner. Det foreligger 

derfor en meldepliktig foretakssammenslutning etter konkurranseloven § 18, jf § 17.  

Solon er notert på Oslo Børs og foretakssammenslutningen er kommet i stand gjennom en serie 

transaksjoner i verdipapir som omsettes på et regulert marked. Foretakssammenslutningen er derfor 

omfattet av det delvise unntaket fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19, jf forskrift om 

delvis unntak fra gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd for visse typer erverv av 

verdipapirer ("Forskriften") § 1. SBB har siden mai 2021 gjort trinnvise erverv i Solon, delvis over børs, 

herunder gjennom et bud til alle aksjonærene på en del av aksjene i juni i år og sist gjennom 

Transaksjonen som beskrevet over.2 SBB har på bakgrunn av dette ervervet kontroll gjennom trinnvise 

oppkjøp fra flere ulike selgere. Som nevnt over utløser også Transaksjonen et pliktig bud på resterende 

aksjer i selskapet iht verdipapirhandelloven § 6-1. Meldingen inngis i tråd med vilkårene i Forskriften § 

1 bokstav a. Inntil Konkurransetilsynet har godkjent foretakssammenslutningen vil SBB ikke utøve 

stemmerettigheter i Solon med mindre vilkårene i Forskriften § 1 bokstav b er oppfylt. Partene har 

planlagt å gjennomføre Transaksjonen 24. november 2021 og ber om at Konkurransetilsynet gir 

beskjed dersom de er av en annen oppfatning vedrørende unntakets anvendelse slik at Partene kan 

innrette seg. 

3 VILKÅRENE FOR Å INNGI FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Vilkårene for forenklet melding er oppfylt, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger 

("Meldingsforskriften") § 3.  

SBB har virksomhet innenfor utleie av næringseiendom. Solon har sin hovedvirksomhet innenfor 

utvikling og salg av boliger, men også noe virksomhet innenfor utleie av næringseiendom tilknyttet 

boligutviklingsvirksomheten. Det følger av dette at overlappet mellom Partene er begrenset og Partene 

vil i alle tilfelle ikke ha samlede markedsandeler etter Transaksjonen som overstiger 20 % i noe mulig 

marked, se nærmere i punkt 6 nedenfor. Foretakssammenslutningen kvalifiserer derfor til forenklet 

melding etter Meldingsforskriften § 3 første led nr. 3 bokstav b.  

4 FORETAKENES STRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER 

4.1 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

SBB er et svensk allmennaksjeselskap som ble etablert i mars 2016 og er notert på Nasdaq Stockholm 

(ticker: SBB-B). Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB er morselskapet i konsernet, med hovedkontor i 

Stockholm. SBBs virksomhet utføres hovedsakelig av dets direkte og indirekte datterselskaper. 

 
2  Se Solons børsmeldinger for nærmere informasjon om enkelte av ervervene, tilgjengelig her 

https://live.euronext.com/en/listview/company-press-release/85352.  
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Per 30. oktober 2021 besto SBB-konsernet av 1367 selskaper etablert i Sverige, Norge, Danmark og 

Finland. Figuren nedenfor viser nøkkelselskaper i SBB-konsernet. 

 

SBB Samfunnsbygg AS (organisasjonsnummer 917 802 025) eier den norske delen av SBBs portefølje. 

Selskapet er direkte heleid av Samhäll 40 AB som er SBBs norske holdingselskap. SBB Samfunnsbygg 

AS er et holding selskap for en rekke datterselskaper, som ikke er inkludert i oversikten ovenfor, og de 

fleste av disse er såkalte Special Purpose Vehicles (SPVer) som kun har til formål å eie og forvalte en 

bestemt eiendom. SBBs norske datterselskaper er alle slike SPVer eller holdingselskaper av disse. En 

liste over SBBs norske datterselskaper er inntatt som Vedlegg 1 til denne meldingen.  

Vedlegg 1: Liste over SBBs norske datterselskaper 

Nedenfor gis en oversikt over SBBs nåværende fem største aksjonærer.3 

 
3 Se SBBs årsrapport for 2020 side 38. 
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• Solon Bolig AS: Solon Bolig AS utvikler tomter til boligprosjekter og er involvert i prosessen 

fra erverv og utvikling av tomt, til ferdigstillelse og salg av boliger. Selskapet har en rekke 

datterselskaper som fungerer som prosjektselskaper, hvert selskap med ansvar for utvikling 

av sin tomt og prosjekt (SPVer). Solon Bolig AS' datterselskap Ciderhus Eiendom AS eier også 

en rekke SPVer.  

• Solon Utvikling AS: Solon Utvikling AS kjøper opp og eier næringseiendommer med 

potensiale for boligutvikling. Eiendommene som kjøpes har ofte eksisterende kontrakter 

knyttet til seg, og disse vil normalt videreføres eller reforhandles av selskapet. 

Tidsperspektivet frem til utvikling er dermed typisk noe lengre. Selskapets virksomhet utøves 

gjennom SPVer. 

• Solon Sørvest AS: Solon Sørvest AS er tidligere Kruse Smith Eiendom AS, som ble overtatt 

med virkning fra 1. april 2020.6 Selskapet driver utvikling og salg av boliger og har også noe 

næringseiendom i porteføljen. Virksomheten utøves gjennom SPVer.  

• Solon Fritid AS: Solon Fritid AS er en separat organisasjon, med egen ledelse. Selskapet 

utvikler fritidseiendom gjennom  SPVer.  

• SLN Eiendom Sverige AB:  SLN Eiendom Sverige AB er et nystartet eiendomsselskap etablert 

i  midten av 2021 med har to ansatte. Virksomheten er innenfor utvikling av boligprosjekter, 

men selskapet har ingen aktive prosjekter under utvikling. Boligutviklingsvirksomheten 

består av alt fra erverv av tomter og eiendomsutvikling til ferdigstillelse og salg av boliger i 

Stockholmsregionen. For ordens skyld nevnes at selskapet har et 50/50 eid fellesforetak, JV 

Solon Bostad AB, med SBB som den andre eieren. Fellesforetaket har en avtale om å utvikle 

bostadsretter i 11 forhåndsdefinerte prosjekter i Sverige som vil overtas av JV-selskapet etter 

at SBB har detaljregulert eiendommene. 

 
6 Se Solons årsrapport for 2020 side 1. 
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 Vedlegg 6: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

 Vedlegg 7: Forslag til offentlig versjon av meldingen 

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

ber vi om å bli underrettet. 

*** 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

Click or tap here to enter text. 

 

Trine Siri Dahl 

Advokatfullmektig 

 

 


