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IK er et investeringsselskap som består av flere fond ("IK-fondene"), som primært investerer
i europeiske virksomheter. IK-fondene administreres og forvaltes av deres respektive
General Partners i IK Investment Partners som er ansvarlig for den daglige oppfølgingen
fondenes virksomhet, inklusive forvaltning og kontroll av investeringer som gjøres av de
respektive fondene.

4.2 IKs virksomhetsområder

IKs porteføljeselskap består av en rekke ulike virksomheter innen forretningstjenester, helse,
forbruker og industri.

Følgende av IKs porteføljeselskap har virksomhet i Norge: 3

·  Advania leverer IT-tjenester til både offentlige og private virksomheter i Norden. IK har
en minoritetspost i Advania. Se mer på https://advania.com/.

·  Ampelmann  er et selskap som utvikler og drifter tjenester til offshorenæringen. Se mer
på https://ampelmann.nl/.

·  Formuesforvaltning  er et rådgivnings- og forvaltningsselskap som leverer tjenester og
rådgivning til stiftelser og privatpersoner. IK har en minoritetspost i Formuesforvaltning.
Se mer på https://formue.no/

·  Kersia  er et selskap som tilbyr løsninger innen biosikkerhet, desinfeksjon og hygiene i
jordbruks-, matvare- og helsenæringen. Se mer på https://kersia-group.com/.

·  Netel  bygger og leverer fysisk telekommunikasjon, bredbånd og elkraftnett til
teleoperatører, netteiere, grunneiere, eiendomsutviklere, borettslag og boligselskaper.
Se mer på http://netel.no.

·  Open  leverer kasse- og betalingsløsninger til restauranter, servicehandel o.l. Se mer på
https://www.openpos.tech/nb/.

·  Optimum Group  leverer selvklebende etiketter o.l., primært til detaljhandel- og
matvareindustrien. Se mer på https://optimumgroup-printing.com/.

En oversikt og kort beskrivelse av samtlige av IKs porteføljeselskap er tilgjengelig på
https://ikpartners.com/investments/.

Ingen av IKs eksisterende porteføljeselskaper har horisontalt eller vertikalt overlappende
virksomhet med Renta.

4.3 Renta

4.3.1 Renta sin juridiske og organisatoriske struktur

Renta er et finsk selskap som hovedsakelig driver med utleie av utstyr til anleggsvirksomhet.
Renta er i dag kontrollert av Intera Partners Oy.

3 Listen inneholder IK's porteføljeselskaper som hadde omsetning i Norge i 2020 på minst 1 000 000 euro.
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horisontalt og vertikalt, og uavhengig av markedsavgrensning. Transaksjonen vil derfor ikke
påvirke konkurransen i noe marked.

6. PARTENES ÅRSREGNSKAP

Årsregnskap for Renta Norway AS, Byggesystemer Norge AS og IK IX Fund No. 1 og IK IX
Fund No. 2, samt årsberetning for Renta Group Oy, fremgår av vedleggene nedenfor:

Vedlegg 2:  Årsregnskap for Renta Norway AS

Vedlegg 3:  Årsregnskap for Byggesystemer Norge AS

Vedlegg 4:  Årsberetning for Renta Group Oy

Vedlegg 5:  Årsregnskap for IK IX Fund No. 1 SCSp (konfidensiell)

Vedlegg 6:  Årsregnskap for IK IX Fund No. 2 SCSp (konfidensiell)

7. PROSESSUELLE FORHOLD OG KONFIDENSIALITET

7.1 Vilkårene for inngivelse av forenklet melding er oppfylt

Som det fremgår av punkt 5 over, er det verken horisontalt eller vertikalt overlapp mellom
Renta og IK. Vilkårene for forenklet melding er dermed oppfylt, jf. forskrift om melding av
foretakssammenslutninger § 3 første ledd nr. 3 bokstav a).

7.2 Konfidensialitet

Denne meldingen samt Vedleggene merket "konfidensiell" inneholder opplysninger som det
er av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Disse opplysningene må behandles
strengt konfidensielt og unntas offentlighet i sin helhet, jf. forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2. I
meldingen er de aktuelle opplysningene merket med dobbel understreking.

En nærmere begrunnelse for hvorfor de aktuelle opplysningene må unntas offentligheten er
vedlagt meldingen.

Vedlegg 7:  Begrunnelse for hemmelighold

* * *

Oslo, 10. desember 2021
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Edvard Hamer Rojahn
advokatfullmektig


