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1 KONTAKTINFORMASJON 

 Kjøper/melder  

Navn:    SG Midt Invest AS  
Org. nr.:    Under stiftelse 
Forretningsadresse:  Under stiftelse    
 
Kontaktperson:   Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS  

v/ advokat Karoline Nilsson Hollund 
Forretningsadresse:  Nedre Storgate 19, 3015 Drammen 
Postadresse:    Postboks 294 Bragernes, 3001 Drammen     
Telefon:    95 77 09 43 
E-post:     knilssonhollund@eurojuris.no 
 

 Øvrige involverte foretak / målselskapene  

Navn:    Viko Drift AS  
Org. nr.:   926 847 848 
Forretningsadresse:  Bygdøy allé 2, 0257 OSLO  
       
Navn:    Nær Engros Trondheim AS  
Org. nr.:   980 451 186 
Forretningsadresse:  Sluppenvegen 9, 7037 TRONDHEIM  
 
Navn:    Nær Engros Levanger AS 
Org. nr.:   977 056 721 
Forretningsadresse:  Gråmyrbakken 20, 7608 LEVANGER     
 
Navn:    Nær Trans AS 
Org. nr.:   981 939 344 
Forretningsadresse:  Axel Sellægs veg 7, 7805 NAMSOS   
 
Navn:    Nær Engros Trondheim Cash & Carry AS 
Org. nr.:   915 815 995 
Forretningsadresse:  Sluppenvegen 9, 7037 TRONDHEIM     
 
Navn:    Nær Engros AS 
Org. nr.:   977 293 383 
Forretningsadresse:  Klingenberggata 7 B, 0161 OSLO     
 
Navn:    Nær Engros Cash & Carry AS 
Org. nr.:   915 815 901 
Forretningsadresse:  Axel Sellægs veg 7, 7805 NAMSOS  
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Kontaktperson:   Arntzen de Besche Advokatfirma AS  

v/advokat Espen Bakken 
Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo 

Telefon:   982 94 651 
E-post:     eib@adeb.no  
    

2 FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART 

Foretakssammenslutningen gjelder SG Midt Invest AS’ («SG Midt Invest» eller «Kjøper»), et norsk 
aksjeselskap under stiftelse av SG Midt Holding AS, organisasjonsnummer 928 119 831 («SG Midt 
Holding») erverv av aksjer som angitt nedenfor i punkt (i) – (vii). 
 

(i) 100 % av aksjene i Viko Drift AS («Viko Drift»); 
 

(ii) 97,8881 % av aksjene i Nær Engros Trondheim AS («Nær Engros Trondheim»); 
 

(iii) 100 % av aksjene i Nær Engros Levanger AS («Nær Engros Levanger»); 
 

(iv) 100 % av aksjene i Nær Trans AS («Nær Trans»); 
 

(v) 100 % av aksjene i Nær Engros Trondheim Cash & Carry AS («Nær Engros Trondheim 
Cash & Carry»); 

 
(vi) 100 % av aksjene i Nær Engros AS («Nær Engros»); og  

 
(vii) 100 % av aksjene i Nær Engros Cash & Carry AS («Nær Engros Cash & Carry»). 

 
Selskapene nevnt i (i)-(vii) benevnes i det følgende samlet som «Målselskapene» eller «Gruppen». 
 
Selger er Viko Eiendom AS, organisasjonsnummer 948 884 127 («Viko Eiendom») og Einar Hallem og 
Sønn AS, organisasjonsnummer 989 709 755 («Hallem»). Viko Eiendom og Hallem benevnes i det 
følgende samlet som «Selgerne».  
 
Gruppen overføres fra Selgerne til Kjøper ved at Viko Eiendom overfører aksjene nevnt nedenfor i punkt 
(i) og (ii) og Hallem aksjene nevnt nedenfor i punkt (iii) til (v): 
 

(i) 100 % av aksjene i Viko Drift 
 

(ii) 48,95 % av aksjene i Nær Engros Trondheim  

 
 
1 Dette selskapet har minoritetsaksjonærer som vil fortsette sitt eierskap etter gjennomføring av Transaksjonen.  
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(iii) 48,94 % av aksjene i Nær Engros Trondheim 

 
(iv) 60 % av aksjene i Nær Engros Levanger 

 
(v) 26 % av aksjene i Nær Trans 

 
Viko Eiendom har gjennomført en prosess med å skille ut sin engrosvirksomhet, inkludert sine 
eierandeler i Gruppen (100 % av aksjene i Nær Engros, 74 % av aksjene i Nær Trans, 48,95 % av aksjene i 
Nær Engros Trondheim og 40 % av aksjene i Nær Engros Levanger) til Viko Drift. Viko Drift er et 100 % 
eiet datterselskap av Viko Eiendom. 
 
Ovennevnte innebærer at de resterende aksjene i Nær Engros Levanger (40 %), Nær Trans (74 %), og  
100 % av aksjene i henholdsvis Nær Engros og Nær Engros Cash & Carry, overføres indirekte til Kjøper 
ved at aksjene allerede er overført til Viko Drift fra Viko Eiendom. Videre overføres aksjene i Nær Engros 
Trondheim Cash & Carry, som er et 100 % eiet datterselskap av Nær Engros Trondheim, indirekte til 
Kjøper gjennom ervervet av aksjene i Nær Engros Trondheim. 
 
Den 14. januar 2022 inngikk Selgerne og Kjøper avtale om kjøp og salg av aksjene i Gruppen 
(«Transaksjonen»).  
 

 Aksjekjøpsavtale med vedlegg, 14. januar 2022  
 
For oversiktens skyld vedlegges et hjelpedokument som viser organisasjonsstruktur før Transaksjonen, 
oversikt over Målselskapene og organisasjonsstruktur etter Transaksjonen. 
 

 Hjelpedokument – organisasjonsstruktur  
 
Gjennomføring av oppkjøpene av hvert av Målselskapene er innbyrdes avhengig av hverandre, og 
meldes derfor samlet som én foretakssammenslutning. Omsetningen til de involverte foretakene 
overstiger omsetningstersklene i konkurranseloven § 18 andre ledd når eierselskapene til Kjøper regnes 
med. Det inngis derfor melding etter konkurranseloven § 18, jf. § 17.  
 
Bakgrunnen for Transaksjonene er et mål om at SG Midt Invest skal ha og ta en langsiktig og offensiv 
satsing i Midt Norge som vil styrke og trygge Servicegrossistene AS’, organisasjonsnummer 933 444 724 
(«SG») posisjon i regionen.2 SG Midt Invest ønsker å bygge videre på den sterke lokale forankringen som 
Nær Engros-selskapene har i sine områder. 

 
 
2 SG Midt Invest er 100 % eiet av SG Midt Holding som er eiet av Eurosupply Holding AS, Måkestad Engros AS, SAETA Vekst 
AS og D. Danielsen AS. Måkestad Engros AS og D. Danielsen AS eier hver seg 5,88 % av aksjene i Servicegrossistene AS. De 
øvrige selskapene nevnt her eier indirekte andeler i Servicegrossistene AS. 
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Transaksjonen planlegges gjennomført så snart det foreligger samtykke fra konkurransemyndighetene i 
Norge. Transaksjonen er ikke meldepliktig i andre jurisdiksjoner enn Norge.  
 

3 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAK OG FORETAK I SAMME KONSERN 

 SG Midt Invest  

Eurosupply Holding AS, organisasjonsnummer 913 466 764 («Eurosupply»), Måkestad Engros AS, org. 
nr. 981 521 935 («Måkestad»), SAETA Vekst AS, org. nr. 988 933 597 («SAETA») og D. Danielsen AS, org. 
nr. 911 794 136 («Danielsen») eier SG Midt Holding. Ingen av selskapene har eierandeler, eller avtaler, 
som gir bestemmende innflytelse over SG Midt Holding. 
 
SG Midt Holding er et nyopprettet selskap som skal ha som formål å være et holdingselskap som gjør 
investeringer i aksjer og øvrige verdipapirer. Selskapet eier samtlige aksjer i SG Midt Invest. Intensjonen 
mellom SG Midt Holding og Selgerne er at Selgerne går inn som eiere i SG Midt Invest med eierandeler 
16,67 % (Hallem) og 16,67 % (Viko Eiendom). Dersom dette gjennomføres vil SG Midt Holding eie 67 % 
av SG Midt Invest.  
 
SG Midt Invest er et norsk aksjeselskap under stiftelse av SG Midt Holding, og har dermed hverken 
omsetning eller virksomhet. Selskapet er opprettet kun for oppkjøpet av Målselskapene, og skal ikke ha 
noen virksomhet utover å eie aksjene i Målselskapene.  
 

 Viko Drift  

Viko Drift er et nyopprettet selskap i forbindelse med Transaksjonen som er 100 % eiet av Viko Eiendom.  
 
Viko Eiendom har gjennomført en prosess med å skille ut sin engrosvirksomhet (33,33 % i Agder 
Grossistene AS), inkludert sine eierandeler i Gruppen (100 % av Nær Engros, 74 % av Nær Trans, 50 % 
av Nær Engros Trondheim og 40 % av Nær Engros Levanger) til Viko Drift.  
 
Før gjennomføring av Transaksjonen har Viko Drift overført samtlige av sine aksjer i  
Agder Grossistene AS til Viko Eiendom. Videre overføres samtlige av aksjene i Gruppen til SG Midt 
Invest. Viko Drift vil dermed ikke lenger ha noen grossistvirksomhet. Selskapet skal være et 
administrasjonsselskap som finansieres av Nær Engros-selskapene.  
 

 Nær Trans 

Nær Trans er før Transaksjonen 74 % eiet av Viko Drift og 26 % eiet av Hallem.  
 
Nær Trans driver varetransport på vei over hele landet og innhenting av varer til grossistselskapene i 
Gruppen. Nær Trans kan også ta oppdrag for kunder utenfor Gruppen.  
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 Nær Engros 

Nær Engros er før Transaksjonen 100 % eiet av Viko Drift.  
 
Nær Engros er en fullsortiments storhusholdningsgrossist i Trøndelag. Nær Engros leverer varer til alle 
segmenter innen storhusholdning som restauranter, kantiner, sykehus, sykehjem, kafe, catering, skoler, 
barnehager, arrangementer og fast food. Vareutvalget inneholder alt en storhusholdningskunde trenger, 
eksempelvis frukt og grønt, kjøttprodukter, fiskeprodukter, tørrvarer, kjølevarer, frysevarer, alkohol og 
mineralvann, vaskemidler, papir, emballasje og engangsartikler, tobakk, brødvarer osv. For mer 
informasjon se https://www.sg.no/nar-engros/ 
 
Nær Engros eier 5,88 % av SG, og inngår i SGs kjede av fullsortimentsgrossister. SG er en landsdekkende 
kjede av fullsortimentsgrossister. SGs virksomhet er kjededrift av grossistvirksomhet i 
storhusholdningsbransjen. Selskapet eies 100 % av sine medlemmer, som består av 18 selvstendige, lokalt 
forankrede grossister over hele landet, hvorav 17 eier aksjer i SG (5,88 % hver). Grossistene leverer 
dagligvarer til storhusholdningsbransjen. Noen av bedriftene driver i tillegg skipshandelvirksomhet med 
leveranser til oljebransjen, skipsfarten og internasjonale kunder. Medlemmene/grossistene er 
selvstendige virksomheter som samarbeider på ulike områder for å gi kundene effektive rutiner, stabil 
distribusjon og gode betingelser. SG forhandler frem best mulige leveranseavtaler for sine medlemmer. 
Varene leveres direkte fra de avtalte leverandørene til grossistene. Videre inngår SG leveringsavtaler på 
vegne av grossistene med aktører i storhusholdningsbransjen. SG leverer i ingen tilfeller selv varer til 
grossistene eller til kunder i storhusholdningsbransjen. For mer informasjon se https://www.sg.no/.  
 

 Nær Engros Cash & Carry 

Nær Engros Cash & Carry er både før og etter Transaksjonen 100 % eiet av Nær Engros. SG Midt Invest 
vil indirekte erverve selskapet ved at 100 % av aksjene i Nær Engros overføres til SG Midt Invest. 
 
Selskapets virksomhet består i innkjøp av varer for grossisten (Nær Engros) som grossisten ikke selv kan 
få fra leverandør. 
 

 Nær Engros Trondheim 

Nær Engros Trondheim er før Transaksjonen 48,94 % eiet av Hallem, 48,95 % eiet av Viko Drift og  
2,11 % eiet av øvrige aksjonærer (ansatte). Nær Engros Trondheim eier 5,88 % av SG, og inngår i SGs 
kjede av fullsortimentsgrossister.  
 
Nær Engros Trondheim er i likhet med Nær Engros, en fullsortiments storhusholdningsgrossist i 
Trøndelag. Vi viser til beskrivelsen av Nær Engros.  
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 Nær Engros Trondheim Cash & Carry 

Nær Engros Trondheim Cash & Carry er både før og etter Transaksjonen 100 % eiet av Nær Engros 
Trondheim. SG Midt Invest vil indirekte erverve selskapet ved at 97,888 % av aksjene i Nær Engros 
Trondheim overføres til SG Midt Invest. 
 
Selskapets virksomhet består i innkjøp av varer for grossisten (Nær Engros Trondheim) som grossisten 
ikke selv kan få fra leverandør. 
 

 Nær Engros Levanger 

Nær Engros Levanger er før Transaksjonen 60 % eiet av Hallem og 40 % eiet av Viko Drift. Nær Engros 
Levanger eier 5,88 % av SG, og inngår i SGs kjede av fullsortimentsgrossister.  
 
Nær Engros Levanger er i likhet med Nær Engros og Nær Engros Trondheim, en fullsortiments 
storhusholdningsgrossist i Trøndelag. Vi viser til beskrivelsen av Nær Engros.  
 

 Omsetning og driftsresultat i Norge siste regnskapsår  

Nedenfor oppgis de involverte foretakenes omsetning og driftsresultat i Norge i 2020. 
 
Tabell 1 De involverte foretakenes omsetning og driftsresultat i 2020 
 

Involverte foretak Omsetning (i MNOK) Driftsresultat (i MNOK) 
SG Midt Invest og SG Midt Holding3 - - 
Viko Drift 8,5 3,9 
Nær Trans 12,5 1,2 
Nær Engros 82,7 2,1 
Nær Engros Cash & Carry 1,3 0,02 
Nær Engros Trondheim 173,1 1,1 
Nær Engros Trondheim Cash & Carry 2,24 0,05 
Nær Engros Levanger 120,6 -1,46 

 
  

 
 
3 Ettersom SG Midt Invest og SG Midt Holding er nyopprettede selskap er det ikke knyttet omsetning til selskapene. 
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5 HORISONTALE OVERLAPP – NAVN PÅ KONKURRENTER, KUNDER OG 
LEVERANDØRER  

 Innledning 

Det er ikke horisontalt overlapp mellom Kjøper og Målselskapene. Transaksjonen innebærer kun 
horisontalt overlapp mellom tre av Målselskapene – Nær Engros, Nær Engros Trondheim og Nær Engros 
Levanger. De nevnte Målselskapene driver fullsortiments grossistleveranser til storhusholdning.  
 
I det følgende gir vi en oversikt over det relevante produktmarkedet og dets geografiske utstrekning.  
 
Vi er ikke kjent med at Konkurransetilsynet tidligere har tatt endelig stilling til markedsavgrensningen 
for fullsortiments grossistvirksomhet til storhusholdning.  
 

 Det relevante produktmarkedet 

Tilsynet vurderte i V2004-21 segmentet for fullsortiments grossistleveranser av kiosk- og dagligvarer til 
servicehandel til å utgjøre et eget relevant produktmarked, hvor dette ble avgrenset mot 
grossistvirksomhet til henholdsvis dagligvarehandel og storhusholdning.  
 
Mye har skjedd innen dagligvare, storhusholdning og servicehandel siden 2004. Utviklingen de siste 
årene viser at skillet mellom dagligvare, storhusholdning og servicehandel er mindre tydelig i dag enn 
tidligere.  
 
Allerede for drøye 10 år siden trakk regjeringen frem i NOU 2011: 4 (Mat, makt og avmakt – om 
styrkeforholdet i verdikjeden for mat)4 at skillet mellom de nevnte segmenter er mindre tydelig enn 
tidligere:  
 

«Innkjøps-, grossist- og distribusjonsvirksomheten i paraplykjedene utvikles til å ha kapasitet og fleksibilitet til 
å betjene både storhusholdningsmarkedet, servicehandelen og faghandelen. Videre endres formatene på butikker, 
restauranter, bensinstasjoner, kiosker mv, slik at dagligvarer, måltider, snacks og faghandelsvarer kan handles 
på nye og felles steder. Mye tyder på at tidligere skiller mellom dagligvaremarkedet, storhusholdning og 
servicehandel blir mindre tydelige. Det samme gjelder for skillet mellom dagligvarehandel og faghandel. Trolig 
er dette starten på en trend som vil påvirke omsetningen av mat i framtiden.»5 (Vår understrekning) 

 
Det er vesentlige likheter mellom å drive grossistvirksomhet til henholdsvis dagligvare, servicehandel 
og storhusholdning.  
 

 
 
4 https://www.regjeringen.no/contentassets/a46b6fc6d9e44882a47be0621ed899a4/no/pdfs/nou201120110004000dddpdfs.pdf  
5 Side 21 
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Sortimentet er overlappende og distribusjonsmåten er lik. Samtidig er det noen forskjeller i forpakning, 
men også her utvikler selskapene stadig nye løsninger som gjør at forskjellene ikke er av særlig betydning 
for om det er mulig å levere varer innen alle av de tre segmentene.  
 
Norges Gruppens nye satsing – Gigaboks6 – er et praktisk eksempel på den glidende overgangen mellom 
storhusholdning og dagligvare. Målet med Gigaboks er at butikkene blir en destinasjon for storhandleren 
og storfamilien som er ute etter varer og pakningsstørrelser de ikke finner i vanlige dagligvarebutikker. 
Dette viser at det er en glidende overgang mellom dagligvare og storhusholdning, særlig med tanke på 
forpakning.  
 
Andre praktiske eksempler på at det er likheter mellom å drive grossistvirksomhet til dagligvare og 
storhusholdning er Norges Gruppen / Asko og Reitan/Kolly. Norges Gruppen / Asko er under likt 
eierskap, hvor Asko lagrer og distribuerer varer både til Norges Gruppens butikker (dagligvare) og 
selvstendig til egne storhusholdningskunder. Det samme gjelder Reitan / Rema 1000 og den nye 
virksomheten Kolly7.  
 
Ovennevnte tilsier at skillet som tidligere kanskje kunne oppsettes mellom grossistvirksomhet til 
henholdsvis dagligvare, servicehandel og storhusholdning, i dag er mindre tydelig.  
 
Fullsortimentsgrossistene har også konkurranse fra små leverandører/grossister og fra produsenter som 
forestår egen distribusjon.  For denne meldingen formål er det imidlertid ikke nødvendig å ta stilling til 
om markedet skal avgrenses mot andre leveranser til storhusholdning enn fullsortimentsleveranser, 
ettersom Målselskapene uansett ikke vil ha markedsandeler som overstiger 20 % i segmentet 
fullsortiments grossistleveranser til storhusholdning.  
 
Utviklingen de siste årene har gått i retning av at det relevante produktmarkedet er grossistleveranser til 
storhusholdning, dagligvarehandel og muligens også servicehandel. For denne meldingens formål er det 
ikke nødvendig å ta stilling til eksakt markedsavgrensning for det relevante produktmarkedet. Vi legger 
til grunn at det relevante produktmarkedet i hvert fall ikke er snevrere enn segmentet fullsortiments 
grossistleveranser til storhusholdninger. 
 

 Produktmarkedets geografiske utstrekning  

Etter melders oppfatning er markedet nasjonalt. 
 
På enkelte produkter, slik som eksempelvis fisk, kjøtt og frukt til private kunder, møter 
fullsortimentsgrossistene konkurranse fra lokale grossister og spesialleverandører. Disse er konkurrenter 

 
 
6 https://www.norgesgruppen.no/presse/nyhetsarkiv/aktuelt/gigaboksnorgesgruppen-lanserer-ny-
storhandelskjede/https://www.norgesgruppen.no/presse/nyhetsarkiv/aktuelt/gigaboksnorgesgruppen-lanserer-ny-
storhandelskjede/  
7 https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/reitan-retail-lanserer-kolly?publisherId=7512272&releaseId=17918512 
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 Forslag til offentlig versjon av meldingen 

 
 Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

 
Forretningshemmeligheter er markert med gult i forslag til offentlig versjon av meldingen.  
 
Dersom Konkurransetilsynet mottar begjæring om innsyn i meldingen eller andre dokumenter i saken, 
ber vi om å bli underrettet. 
 

9 AVSLUTTENDE MERKNADER 

Som det fremgår av meldingen er partene av den oppfatning at Transaksjonen ikke vil påvirke 
konkurransen negativt i noe marked. På denne bakgrunn ber vi om at Konkurransetilsynet godkjenner 
Transaksjonen.  
 
Dersom Konkurransetilsynet har spørsmål til meldingen, står vi til disposisjon. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS 

 
 
Karoline Nilsson Hollund 
advokat 
  


