




OLU/OLU/64568/504
NOM/4445282.4

1.2 Melders representant

Navn: Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Kontaktperson: Advokat Line Voldstad
Adresse: Bryggegata 6

Postboks 1364 Vika
0114 Oslo

Telefon: 24 13 15 00
E-post: line.voldstad@dlapiper.no

1.3 Ervervede foretak

Navn: Nimbus Direct

Org. nr.: 997 868 641
Adresse: Dikeveien 38

1661 Rolvsøy

Navn: Nimbus Entreprenør

Org. nr.: 812 317 032 
Adresse: Dikeveien 44 

1661 Rolvsøy

Navn: Nimbus Fiber 

Org. nr.: 895 204 862
Adresse: Gjerdrums vei 10G

0484 Oslo

1.4 Ervervede foretaks representant

Navn: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Kontaktperson: Advokat Jan Magne Langseth
Adresse: Postboks 2043 Vika, 0125 Oslo
Telefon: 21 95 55 00
E-post: Jan.Magne.Langseth@svw.no

2. OPPLYSNINGER OM FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART

Aksjekjøpsavtalen ("Avtalen") er vedlagt denne meldingen som Vedlegg B.

Avtalen ble inngått 29. desember 2021 mellom Storskogen Norge AS og 
selgerne av Selskapene, som angitt i Avtalen. 
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Daniel Kaplan*2 38 270 140 36 745 122 4,48% 13,96%

Alexander Bjärgård 37 539 070 26 691 998 3,80% 13,31%

Ronnie Bergström* 38 270 254 18 513 504 3,39% 13,35%

Peter Ahlgren* 33 921 910 15 634 607 2,96% 11,81%

Philian Invest AB 36 200 000 2,14% 1,20%

Christer Hansson* 34 337 488 2,05% 1,14%

Länsförsäkringar 33 715 178 2,00% 1,12%

Storskogen Norge AS har forretningsadresse i Oslo. Karianne Undrum 
Melleby er daglig leder og Daniel Samuel Kaplan er styrets leder. 

3.1.2 Virksomhetsområder 

Storskogen-konsernet kjøper og utvikler små og mellomstore bedrifter.
Storskogen har en desentralisert modell hvor hver virksomhet fortsatt har 
ansvar for strategi, kompetansetilførsel og resultater. For mer informasjon, se
https://www.storskogen.com/.

Det er ingen av selskapene i Storskogen-konsernets portefølje som driver 
med salgstjenester gjennom callsenter eller direktesalg. Videre er det ingen av 
selskapene i Storskogen-porteføljen som tilbyr utbygging, montering, 
installasjon, service og vedlikehold av fibernett, EKOM-tjenester og 
telemontering i Norge.3 En fullstendig oversikt over Storskogen-konsernets
virksomhet er inntatt i Vedlegg C i denne meldingen. 

Det er kun ett av selskapene som inngår i Storskogen-konsernet som driver en 
form for entreprenørvirksomhet i Norge, og som dermed kan anses for å ha 
en meget begrenset overlapp med målselskapet Nimbus Entreprenørs 
virksomhet.4

3.2 Fon Anlegg AS

3.2.1 Juridisk og organisatorisk struktur 

Fon Anlegg AS ("Fon Anlegg"), org. nr. 915 557 368, er et aksjeselskap med 
forretningsadresse i Norde Fokserød i Sandefjord, Vestfold og Telemark. 

2 * Omfatter eierskap gjennom hel- eller deleide selskaper.

3 Enkelte av selskapene som inngår i Storskogen-konsernet, Södra Infragruppen Sverige AB og El & Projektering
Vetlanda AB (medtatt i oversikten i Vedlegg C), tilbyr tjenester innenfor fiber- tele og elutbygging, men 
har kun virksomhet i Sverige. 

4 Slik det fremgår av oversikten i Vedlegg C, inngår det flere selskaper i Storskogen-konsernet som tilbyr ulike 
former for entreprise- og anleggsvirksomhet, men ingen av disse har virksomhet i Norge.
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Det vedtektsfestede formålet er salg av fiberprodukter, tjenester og andre 
produkter som naturlig faller sammen med dette.

3.3.2 Virksomhetsområder

Nimbus Direct leverer salgstjenester, i form av direktesalg (på dør) og 
gjennom callsenter, innenfor telekom og privatsegmentet for fiberbredbånd 
og TV, overfor privatmarkedet og bedriftsmarkedet.  

Nimbus Direct leverer gjennom sitt callsenter kundeservice, 
kundeforvaltning, oppsalg/mersalg, retention (winback/holdback), feelgood, 
markedsundersøkelser og montørbooking for alle kundesegmenter 
(privat/næringsliv), og møtebooking for næringsaktører. 

3.4 Nimbus Entreprenør AS

3.4.1 Juridisk og organisatorisk struktur

Nimbus Entreprenør er et aksjeselskap med forretningsadresse i Rolvsøy i 
Fredrikstad, Viken, jf. punkt 1.3.

Nimbus Entreprenør ble stiftet den 1. juli 2013 og har 36 ansatte. Bjørn Ove 
Klubbenes er styrets leder og Odd Bjørn Hjertø er selskapets daglige leder.
Styret består av fire medlemmer.

Nimbus Entreprenør eies av henholdsvis Bringsrud Holding AS (34 %), 
Cloudberry Investment AS (28 %), Incerto AS (18 %), Morlie Holding AS
(10 %) og LJ Maskin AS (10 %). 

Det vedtektsfestede formålet er entreprenørvirksomhet med grøntanlegg, 
handels- og konsulentvirksomhet, generell investeringsvirksomhet og alt som 
er naturlig forbundet med dette.

3.4.2 Virksomhetsområder

Nimbus Entreprenør er en totalentreprenør som blant annet tilbyr maskin- og 
håndgraving av fiber, graving av grøfter for vann og avløp og for kraftkabler, 
samt asfaltering, til nærings- og privatmarkedet. 

Nimbus Entreprenør tilbyr også rivning, drenering, pigging
(vedlikeholdsoperasjoner av rør ved bruk av rørledningsinspeksjonsmålere), 
snøbrøyting, utgraving, transport med tipp- og krokbiler, og deponering av 
byggemasse. 

3.5 Nimbus Fiber AS

3.5.1 Juridisk og organisatorisk struktur

Nimbus Fiber er et aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo.
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Nimbus Fiber ble stiftet den 1. juli 2013 og har 35 ansatte. Styret i Nimbus 
Fiber består av tre medlemmer, hvor Bjørn Ove Klubbenes er styrets leder.
Odd Bjørn Hjertø er selskapets daglige leder.

Nimbus Fiber eies av henholdsvis Nimbus Direct (35 %), Nimbus 
Entreprenør (25 %), Odd Bjørn Hjertø (30 %), Cloudberry Investment AS (5 
%) og Bringsrud Holding AS (5 %). 

Det vedtektsfestede formålet er fremstilling/salg av fibersamband og andre 
produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre 
selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen 
måte gjøre seg interessert i andre foretagender.

3.5.2 Virksomhetsområder

Nimbus Fiber leverer oppdrag i Stor-Oslo knyttet til fiber- og telemontering, 
infrastruktur, spredenett/wifi, fiberinstallasjon, kamerainstallasjon, og 
installasjon av antenneanlegg.

3.6 Nimbus Connect AS

3.6.1 Juridisk og organisatorisk struktur

Nimbus Connect (reg. nr. 914 426 855) er et aksjeselskap med 
forretningsadresse i Gjerdrums vei 10 G, 0484 Oslo.

Nimbus Connect ble stiftet den 23. oktober 2014 og har 5 ansatte. Styrets 
leder er Bjørn Ove Klubbenes, og daglig leder er Odd Bjørn Hjertø. Styret 
består av seks medlemmer.

Nimbus Connect eies av henholdsvis Nimbus Fiber (50 %) og IT Holding AS 
(50 %).

Det vedtektsfestede formålet er servicevirksomhet for kabel-tv-leverandører.

3.6.2 Virksomhetsområder

Nimbus Connect har oppdrag i hele Norge knyttet til plan- og teknisk design, 
prosjektledelse, utbygging, drift og service av fibernett og coax-kabel for 
kabel tv.
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4. VILKÅRENE FOR INNGIVELSE AV FORENKLET MELDING ER 
OPPFYLT

4.1 Innledning

Det følger av meldepliktforskriften § 3 første ledd nr. 3 b at forenklet melding 
kan inngis hvor partene er aktive på det samme produktmarked og det samme 
geografiske marked, men hvor partenes samlede markedsandel ikke 
overstiger 20 %. 

Det er kun et av selskapene med virksomhet i Norge som inngår i 
Storskogen-porteføljen som tilbyr virksomhet som overlapper noe med et av 
målselskapene. Nimbus Entreprenør og Fon Anlegg opererer imidlertid i 
hvert sitt respektive marked for henholdsvis anleggsvirksomhet knyttet til 
bygging av boliger og næringsbygg, og markedet for anleggsarbeid. Dersom 
man definerer markedet snevert, vil partene dermed ikke inngå i samme 
marked. Dersom markedet defineres vidt, vil partenes samlede 
markedsandeler i alle tilfeller være ubetydelige og langt under 20 %.

Partene anser derfor vilkårene for forenklet melding etter 
Meldepliktforskriften § 3 første ledd nr. 3 b for å være oppfylt. Dette vil det 
redegjøres nærmere for nedenfor.

4.2 Nærmere om markedene for bygg- og anleggsvirksomhet 

Bygg- og anleggsbransjen består av all virksomhet som direkte er knyttet til 
oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger samt 
bygging og reparasjon av anlegg. 

Den norske bygg- og anleggsbransjen preges av lave etableringshindringer, 
utover innkjøp av maskiner og kvalifiserte ansatte, hvor det stadig kommer 
nye aktører på markedet. Videre er anleggsmarkedet preget av et stort antall 
aktører. Kundene er også mange, både i det offentlige og det private, og 
etterspørselen er stor. Markedet er dynamisk og lite konsentrert, og preges for 
øvrig av å være et anbudsmarked med store prosjekter, hvor kjøperne har stor 
forhandlingsstyrke og skaper hard konkurranse mellom tilbyderne.

Kommisjonen har i tidligere avgjørelser lagt til grunn at markedet for 
anleggsarbeid, så som samferdsel, infrastruktur, annen type 
anleggskonstruksjoner slik som energibygg, kaianlegg, etc., utgjør et separat 
marked fra byggesektoren, jf. sak COMP/M.6020 ACS/HOCHTIEF (avsnitt 
6) og sak COMP/M.6841 – Goldman Sachs / TPG Lundy / Tulloch Homes 
Group Limited (Avsnitt 16).12    Kommisjonen har således lagt til grunn at 

12 Det vises her særlig til Kommisjonens avgjørelse i Case Comp/M.6020 - ACS/Hochtief fra 2011 hvor det ble uttalt:

"The Commission has generally considered the possibility to distinguish the following product markets in the 
construction sector: (i) construction of residential buildings covering blocks of flats, other multi-household 
buildings and single household buildings, (ii) construction of non-residential buildings (such as, e.g., 
industrial buildings, offices, shopping centres and hospitals), and (iii) construction of infrastructure/civil 
engineering (such as roads, bridges, railroads, sewage systems, etc. The Commission in previous decisions 
has held that the geographic market for construction services is national".
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6. ØVRIG INFORMASJON

Meldingen inneholder informasjon som er underlagt lovbestemt taushetsplikt 
iht. lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 13 første ledd nr. 2. En 
særskilt begrunnelse knyttet til de angitte og merkede opplysningene (i grønt) 
som etter partenes syn er underlagt lovbestemt taushetsplikt og dermed 
unntatt fra offentlig innsyn er inntatt som Vedlegg A. 

Ettersom vilkårene etter krrl. § 18 bokstav a, jf. Meldepliktforskriften § 3 annet ledd, 
anses oppfylt, og det er fremlagt forslag til offentlig versjon av meldingen, anses 
denne meldingen som fullstendig, jf. krrl. § 18 sjette ledd.

Dersom Konkurransetilsynet skulle ha spørsmål og/eller ønske ytterligere 
informasjon står vi selvsagt til disposisjon for å besvare ytterligere spørsmål på kort 
varsel.

Med vennlig hilsen
Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Line Voldstad
Partner/advokat
line.voldstad@dlapiper.com
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VEDLEGGSOVERSIKT

A Begrunnelse (opplysninger underlagt taushetsplikt) for forslag til 
offentlig versjon 

B Aksjekjøpsavtalen datert 29. desember 2021

C Fullstendig oversikt over Storskogen-konsernets virksomhet


