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1. MELDER

Melder:

Selskap: Nordic Climate Group AB 

Adresse: Riddargatan 12 A, 114 35 Stockholm, Sverige 

Org.nr. 559287-8176

Representant:

Selskap: Advokatfirmaet Haavind AS

Representant: Advokat Simen M. Klevstrand 

E-post: s.klevstrand@haavind.no

Adresse: Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon: 22 43 30 00

Mobiltelefon: 98 07 63 40

Telefaks: 22 43 30 01

2. ØVRIGE INVOLVERTE FORETAK – MÅLSELSKAP 

Selskap: Perfect Temperature Group AS

Adresse: Stakkevollvegen 69 B, 9010 Tromsø

Org.nr. 919 203 404

3. FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART

Nordic Climate Group AB («NCG») vil erverve 100% av aksjene i Perfect Temperature 

Group AS («PTG»). 

4. FORETAKENES STRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDER

4.1 Nordic Climate Group AB 

NCG kontrolleres av Capillar Equity, et svensk private equity-selskap som investerer i 

selskaper med en omsetning på mellom SEK 50 og 500 millioner. Capillar har kontorer i 

Sverige, Norge og Finland, men er aktiv i hele Norden. NCG er Capillars eneste selskap med 

virksomhet innenfor temperaturkontollsystemer. 

NCG består av et antall lokale selskaper med virksomhet innen temperaturkontroll.

Installasjonene og tilknyttede tjenester leveres blant annet til kunder innenfor butikkdrift, 

industri og eiendom. Av de 28 selskapene i gruppen driver 26 med installasjoner og service i 

Sverige. Ingen av disse har virksomhet eller salg av betydning i Norge.  

De to siste selskapene er norske: Eptec Energi AS («Eptec») med organisasjonsnummer 

957 492 258 og Tempra AS («Tempra») med organisasjonsnummer 983 718 019. 
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4.2 Eptec Energi AS 

Eptec er en entreprenør innen kulde- og varmepumpeteknologi som tilbyr rådgivning, 

prosjektering, ingeniørtjenester, produkt- og systemleveranser og service til større bygg og 

industri. De ulike løsningene bygges rundt kuldeanlegg, industrielle varmepumper og 

varmevekslere. Avhengig av prosjekt, opererer Eptec både som spesialistentreprenør og 

totalteknisk entreprenør. Innenfor bygg og industri leverer Eptec løsninger til blant annet 

dataromskjøling, energisentraler, idrettsanlegg, næringsmiddel og prosessindustri. I tillegg 

leverer Eptec prosesspumper, varmevekslere og skreddersydde termodynamiske systemer 

til det norske olje- og gassmarkedet. Eptec har hovedkontor i Oslo, med salgs- og 

serviceavdelinger i Oslo, Moss og Trondheim. 

Oversikt over Eptecs produkter og tjenester innen segmentet for bygg og industri: 

 Kuldeanlegg, varmepumper, sirkulasjonspumper og varmevekslere tilbys for 

oppvarming og kjøling av bygg. 

 Varmepumper og tappevannsoppvarming leveres til storforbrukere av varmt 

tappevann, blant annet hoteller og slakterier. 

 Dataromskjøleanlegg for nedkjøling av IT-utstyr. 

 Energibrønner, kjøle- og fryseaggregater, varmepumper og varmevekslere leveres til 

energisentraler (energisentraler leverer varme og kjøling til større bygg og industri). 

 Kjøle- og fryseaggregater og varmepumper leveres til idrettsanlegg som blant annet 

isbaner, kunstgressbaner og svømmebasseng. 

 Kjøle- og fryseaggregater leveres til kjølerom, fryselager og prosesskjøling for 

næringsmiddel. 

 Kjøle- og fryseaggregater, pumper, varmepumper og varmevekslere leveres til 

prosessindustrien. 

 Tilstandskontroll, service, vedlikehold og reservedeler til kulde- og 

varmepumpeanlegg. 

4.3 Tempra AS 

Tempra prosjekterer og leverer løsninger basert på kulde- og varmepumpeteknikk. Selskapet 

har virksomhet innen transportsektoren med salg, utleie, service og vedlikehold av kjøle- og 

frysecontainere langs hele Norskekysten. I tillegg leverer Tempra til kunder innen industri, 

dagligvare og storkjøkken, og oppvarming/nedkjøling av butikker, kontorer og skoler gjennom 

levering av løsninger som dekker behovet for kjøl, frys og varme. Kjøl, frys og 

varmeløsninger leveres også til skip og offshore-sektoren. Tempra har hovedkontor i 

Ålesund og avdelingskontor i Oslo. 

Oversikt over Tempras produkter og tjenester: 

 Innen industrisegmentet leveres blant annet platefrys, innfrysning, kjøle- og fryserom, 

isvannmaskiner, varmegjenvinning, datakjøling og oppvarming av tappevann. 

 Til dagligvareindustrien og storkjøkken leveres blant annet garnityrkjøl, kjøleskap, 

kjøle- og fryserom, kjøle- og frysedisker, kjøle- og fryseromshyller og aircondition. 

 Til kontorer og skoler leveres blant annet varmepumper, varmegjenvinning, 

aircondition og tappevannsvarmepumper. 
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 Til skip og offshore-industrien leveres blant annet kjøl og frys for proviant, 

komfortkjøling, datakjøling, platefrys og RSW-systemer (Refrigerated Sea Water).

 Service på kjølerom, fryserom, containere og varmepumper til industri. 

Ytterligere informasjon finnes på NCGs hjemmeside, www.nordicclimategroup.se, Eptecs

hjemmeside, www.eptec.no, og Tempras hjemmeside, www.tempra.no. 

4.4 Perfect Temperature Group AS 

PTGs største eier er i dag Nord Kapitalforvaltning, et private equity-selskap med fokus på 

Nord-Norge, gjennom fondet Nord II AS. 

PTG er en leverandør av temperatur- og energiløsninger. Gruppens virksomhet i Norge 

drives i hovedsak gjennom fem selskaper: 

 PTG Kuldeteknisk AS, organisasjonsnummer 986 165 460. Selskapet tilbyr 

egenutviklede kjøleløsninger til dagligvarebransjen, fiskeri, næringsmiddelindustri og 

bygg. 

 PTG Frionordica AS, organisasjonsnummer 962 369 804. Selskapet er leverandør av 

kjøleteknologi til maritimt bruk, og utvikler og produserer is-produksjonsanlegg, RSW-

anlegg og varmepumper til oppdretts- og fiskeindustrien i Norge, Europa og Sør-

Amerika. 

 PTG Helgeland AS, organisasjonsnummer 986 391 258. Selskapet tilbyr produkter, 

service og vedlikehold, prosjektering innen kjøl/frys, vannbåren varme, varmepumper 

og aircondition. 

 PTG Multi Kulde AS, organisasjonsnummer 979 843 445. Selskapet tilbyr 

prosjektering, prosjektledelse, prosjektgjennomføring, montasje- og bygging av 

komplekse kjøleanlegg. 

 PTG Vest AS, organisasjonsnummer 920 243 979. Selskapet driver service og 

prosjektvirksomhet innenfor temperaturkontroll i Bergensområdet. 

PTG Multi Kulde AS eier også en minoritetsandel i Multi Kulde Vest i Ålesund (40%).

Videre har PTG et datterselskap i Chile, Frionordica Refrigeracion Ltda.

Samlet tilbyr PTG kjøle-, fryse- og energieffektiviseringsløsninger innen segmentene marine, 

industri, kommersiell og klima: 

 Innen marinesegmentet tilbyr PTG kjøle- og fryseløsninger til fiskefartøy. RSW-

systemer, varmepumper, is-systemer, fryseanlegg, kontrollsystemer og tining leveres 

til ulike fartøy, brønnbåter og leverandører av fabrikker og prosesseringsanlegg. 

 Innen industrisegmentet tilbyr PTG løsninger for temperaturkontroll til industriell 

produksjon. RSW-systemer, varmepumper, is-systemer, fryseanlegg, 

kontrollsystemer og tining leveres til oppdrett, prosessering av hvitfisk og pelagisk, 

fiskeslakterier og leverandører av fabrikker og prosesseringsanlegg. 

 PTG tilbyr kulde- og varmepumpeløsninger til dagligvarebransjen, handel og lignende 

kunder i segmentet som betegnes «kommersiell». Varmepumper, kontrollsystemer, 
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13. UNDERSKRIFT

Oslo, 7. januar 2022

                                 

Advokatfirmaet Haavind AS

Simen M. Klevstrand


