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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Foretak som erverver kontroll 

Navn:  Castik Capital S.à r.l. 
Org.nr.:  B186205 
Adresse:  Route d’Esch 1, 1470, Luxembourg 
 
Navn:  TBAuctions Norway Bidco AS 
Org.nr.:  928 786 676 
Adresse:  Inkognito Terrasse 9, 0256 Oslo 
 
Navn:  TBAuctions Sweden Bidco AB 
Org.nr.:  559320-8084 
Adresse:  Postboks 16285, 103 25 Stockholm, Sverige 
 

1.2 Representant  

Navn:  Wikborg Rein Advokatfirma AS 
Kontakt:  Elin Gildberg Opheim / Mads Magnussen 
Adresse:  Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
Telefon:  +47 481 39 096 / +47 932 15 983 
E-post:  ego@wr.no / mma@wr.no  
 

1.3 Andre involverte foretak 

Navn:  Auksjonen.no AS 
Org.nr.:  897 396 572 
Adresse:  Døvleveien 23, 3170 Sem, Norge 
 
Navn:  Bjarøy AS 
Org.nr.:  942 145 853 
Adresse:  Egenesgården, Grev Wedelsgate 1, 3111 Tønsberg, Norge 
 
Navn:  PS Intressenter AB 
Org.nr.:  559262-3150 
Adresse:  Kindsvägen 44, 512 50 Svenljunga, Sverige 
 

1.4 Representant  

Navn:  Tenden Advokatfirma ANS 
Kontakt:  Caroline Jahre Viksand 
Adresse:  Postboks 423, 3101 Tønsberg  
Telefon:  +47 488 69 315 
E-post:  cjv@tendenadvokat.no   
 

mailto:ego@wr.no
mailto:mma@wr.no
mailto:cjv@tendenadvokat.no
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2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN  

Meldingen gjelder Castik Capital S.à r.l. ("Castik") sitt erverv av enekontroll over Auksjonen.no AS 
("Auksjonen"), Bjarøy AS ("Bjarøy") 1  og PS Intressenter ("PS Auction") (samlet 
"målselskapene") iht. aksjekjøpsavtaler inngått i mars 2022. Kjøperselskapene vil være to 
holdingsselskaper opprettet av Castik i forbindelse med transaksjonen (TBAuctions Norway Bidco 
AS og TBAuctions Sweden Bidco AB2), som igjen vil kontrolleres av Castiks porteføljeselskap 
TBAuctions B.V. ("TBA").  

TBAuctions Norway Bidco AS ("Norway Bidco") og TBAuctions Sweden Bidco AB ("Sweden 
BidCo") vil, etter innhenting av kapital fra fond kontrollert av Summa Equity AS ("Summa") og fra 
aksjonærene i henholdsvis Auksjonen, Bjarøy og PS Auction, erverve samtlige aksjer i Auksjonen, 
Bjarøy og PS Auction ("transaksjonen"). Etter gjennomføring av transaksjonen vil eierskapet i 
Auksjonen, Bjarøy og PS Auction indirekte være fordelt slik: 

• Castik og ledelsen i TBA (gjennom sitt indirekte eierskap i kjøperselskapene): ~81 prosent. 
• Summa Equity AS (gjennom tre ulike fond3): ~15,5-18 prosent. 
• Aksjonærene i Auksjonen, Bjarøy og PS Auction: ~2-3,5 prosent. 

Hverken Summa eller de øvrige minoritetseierne vil få vetorettigheter over strategiske beslutninger 
i TBA eller de underliggende selskapene (herunder målselskapene), slik som avgjørelser knyttet til 
budsjett, forretningsplan eller større investeringer. Summa vil kun få vanlige minoritetsrettigheter 
og konsultasjonsrettigheter knyttet til driften av disse selskapene. Castik vil videre ha rett til å 
utnevne et flertall av styremedlemmene i TBA (og ethvert underliggende selskap), og ha rett til å 
utnevne styreleder. 

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Castik derfor ha enekontroll over Auksjonen, Bjarøy og 
PS Auction, jf. konkurranseloven § 17.  

Castik er et private equity-selskap som fokuserer på investering i attraktive selskaper med det 
formål å øke verdien på disse investeringene, for derved på sikt å generere avkastning for sine 
fondsinvestorer ved et eventuelt salg. Transaksjonen utgjør en slik attraktiv investeringsmulighet 
for Castik. Auksjonen og Bjarøy er aktive i markedet for auksjonssalg i Norge, mens PS Auction er 
aktiv i et tilsvarende marked i Sverige (for øvrig uten virksomhet i Norge). Castiks porteføljeselskap 
TBA er også aktiv i markedet for auksjonssalg, men har ingen virksomhet i det norske markedet. 
Ervervet av Auksjonen, Bjarøy og PS Auction vil derfor komplementere Castiks eksisterende 
portefølje.  

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. 
Transaksjonen er ikke meldepliktig til andre konkurransemyndigheter. 

 

1 Auksjonen og Bjarøy kontrolleres begge i dag av samme eier (Bjarøy Gruppen AS), og utgjør før transaksjonen allerede en del 
av samme foretak i konkurranselovens forstand.  
2 For ordens skyld opplyses det om at selskapet er under navneendring, og at det registrerte navnet per dato for meldingen er Off 
The Shelf 10230 AB.  
3 Fondene involvert vil være Summa Equity Fund III (No.1) AB, Summa Equity Fund III (No.2) AB og Summa Equity Fund III 
(No.3) AB. 



 
  Side | 4 av 11 

L_13128927_V1  18.03.22  536665-103 

3 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE 

3.1 Castik Capital S.à r.l. 

Castik er et europeisk investeringsselskap med hovedkontor i Luxembourg, som fokuserer på å 
identifisere og utvikle investeringsmuligheter i Europa. Castik er som nevnt den kontrollerende 
eieren av kjøperselskapene Norway BidCo og Sweden BidCo, og det endelige kontrollerende 
foretaket i Castik-gruppen.  

Investeringene som foretas av Castik skjer gjennom fondene EPIC I (EPIC Fund I, SLP, EPIC Fund 
I Sidecar, SLP og EPIC I Team Co-Invest, SLP), EPIC II (EPIC II Team Co-Invest, SLP og EPIC 
Fund II, SLP) og EPIC I-b (EPIC I-b Fund, SLP og Epic I-b Team Co-Invest), som alle er 
hjemmehørende i Luxembourg. Fondene EPIC I, EPIC II og EPIC I-b har som formål å tilegne seg 
eierskapsposisjoner i private og offentlige selskaper i Europa.  

Castik hadde en samlet omsetning på EUR xxxxxxxxxxx i 2020, hvorav EUR xxxxxxxxxxxx var 
generert i Norge. 4  Den norske omsetningen knyttet seg i sin helhet til salg gjennom 
porteføljeselskapene XxxXxxxxxxxxxxxxXxxxx og Xxxxxxxxx. 

TBAs virksomhet består i drift av digitale plattformer for auksjon av varer og eiendommer 
hovedsakelig i Nederland. Selskapet ble ervervet av Castik i november 2021. TBA driver sine 
auksjonsplattformer gjennom en rekke merkevarer, hovedsakelig Troostwijk Auctions & Valuations, 
BVA Auctions, Vavato og British Medical Auctions.  

• Troostwijk Auctions & Valuations er en digital plattform for auksjonssalg av 
industriutstyr, slik som lastebiler, båter, traktorer og kraner; 
 

• BVA Auctions er en digital plattform for auksjonssalg av eiendom, kjøretøy, forbruksvarer 
og utstyr for små og mellomstore bedrifter, herunder biler, båter, husholdningsapparat, 
material, verktøy, klokker og smykker; 
 

• Vavato er en digital plattform for auksjonssalg av industri-, lager- og insolvensvarer, 
hovedsakelig i Belgia. Selskapet ble ervervet av TBA i november 2021. 
 

• British Medical Auctions er en digital plattform for auksjonssalg av overskuddsmateriale 
fra helsesektoren (såkalt "end-of-line" medisinsk utstyr), hovedsakelig i Storbritannia. 
Selskapet ble ervervet av TBA i januar 2022. 

Andre digitale plattformer som eies av TBA er Dechow, Notarishuis Arnhem og Karner & Dechow, 
som ikke har aktivitet i Norge. 

TBA hadde en samlet omsetning på EUR xxxxxxxxxxxx i 2020, hvorav ingen omsetning var 
generert i Norge. TBAs årsrapport for 2021 er enda ikke ferdigstilt, men TBA anslår at selskapet 

 

4 Castiks samlede omsetning for 2021 er per tidspunktet for meldingen ikke klar. Castik er for øvrig ikke underlagt krav om 
årsregnskap som omfatter porteføljeselskapene, slik at den samlede omsetningen for 2020 er Castiks beste estimat basert på en 
sammenstilling av inntekter fra det siste reviderte årsregnskapet til hvert av porteføljeselskapene.  
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(inkludert de nyervervede selskapene Vavato og British Medical Auctions) kun hadde et helt 
ubetydelig salg til norske kunder i 2021 (mindre enn EUR xxxxxx / NOK xxxxxxx).5  

For ordens skyld har Castik nedenfor inntatt en kort beskrivelse av de øvrige porteføljeselskapene 
som eies av fondene EPIC I, EPIC II og EPIC I-b. Ingen av disse selskapene har virksomhet 
innenfor de samme områdene som målselskapene. 

• AddSecure er en europeisk leverandør av premiumløsninger innen "Internet of Things" 
med fokus på sikker kritisk kommunikasjon og datatilbud, for eksempel smartalarmer, 
smarttransport (kjøretøysporing og kameraer), smarte redningsløsninger og smarte 
overvåkningsløsninger.  
 

• AllDent Zahnzentrum er en leverandør av tannpleietjenester, hovedsakelig i Tyskland; 
 

• Alpega er en leverandør av logistikkprogramvare som tilbyr ende-til-ende løsninger for 
transportadministrasjon for ulike avsendere, logistikkleverandører og transportører, 
herunder TMS (Transport Management Solutions), fraktbørser og fraktanskaffelser for å 
maksimere effektiviteten i transport-/fraktnettverk; 
 

• Clarivate6 er en leverandør av IP-administrasjonstjenester og programvare. Selskapet eier 
og drifter ulike abonnementsbaserte tjenester som hovedsakelig fokuserer på analyser, 
herunder vitenskapelig og akademisk forskning, patentintelligens og compliance-
standarder, farmasøytisk og bioteknologisk handel, samt domene- og 
merkevarebeskyttelse;   
 

• Customs Support Group er en leverandør av spesialtilpassede tjenester for industrielle 
logistikkbedrifter. Selskapet tilbyr for eksempel støtte til håndtering av dokumentasjonskrav 
for kunder innenfor og utenfor EU; 
 

• Element Logic er aktive innen automatiserte lagrings- og gjenfinningssystemer, og tilbyr 
lagerautomatiseringsløsninger, samt logistikk- og materialhåndteringstjenester for 
installasjon og drift; 
 

• Reward Gateway er et selskap aktiv innen belønning av ansatte, som designer, 
implementer og administrerer løsninger innen ansattgoder. Selskapet har i tillegg 
datterselskapet Xexec som er aktiv i samme marked. Disse selskapene er hovedsakelig 
aktive i Storbritannia, Australia og USA; 
 

• Waterlogic er et globalt selskap for hydreringsløsninger på arbeidsplasser som primært 
leier ut nettbaserte vannsystemer. 

For ytterligere informasjon om Castik og porteføljeselskapene vises det til selskapets hjemmesider 
https://www.castik.com/portfolio. 

 

5 Dette knytter seg til salg via digitale plattformer til et begrenset antall kunder registrert i Norge, og utgjør mindre enn xxx prosent 
av TBAs totalsalg. TBA hadde ingen kommisjonsinntekter via plattformene knyttet til selgere lokalisert i Norge.  
6 Castik har kun en ikke-kontrollerende minoritetsandel i selskapet.  

https://www.castik.com/portfolio
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3.2 Auksjonen.no AS 

Auksjonen driver en nettbasert auksjonsplattform i Norge for kjøp og salg av hovedsakelig brukte 
maskiner, kjøretøy, båter og utstyr (www.auksjonen.no). Plattformen imøtekommer behovene til 
små og mellomstore bedrifter, privatpersoner, offentlige institusjoner og finansinstitusjoner samt 
konkursbo, og er åpen for alle som ønsker å inngi bud. Auksjonen fungerer som et mellomledd for 
salget, og selskapets inntekter genereres av provisjon på objektene som selges.  

Selskapet kontrolleres i dag av Bjarøy Gruppen AS (82,5%), mens Kem Holding AS (12,5%) og 
Nes Invest AS (5%) innehar minoritetseierinteresser. Auksjonene har ingen datterselskaper, men 
Bjarøy er Auksjonens søsterselskap. En oversikt over Auksjonens konsernstruktur er inntatt som  

Bilag 1:  Konsernstruktur for Auksjonen (og Bjarøy) 

Auksjonen hadde i 2021 en omsetning på NOK xxxxxxxxx, hvorav om lag NOK xxxxxxxxxxxxx var 
generert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert på Sem, men selskapet har også kontor i 
Oslo. I tillegg har Auksjonen gjennom partnerskapsavtaler kontorer i Kristiansand og Bergen. 
Selskapet har totalt 62 ansatte.  

For ytterligere informasjon om Auksjonen vises det til selskapets hjemmesider 
https://auksjonen.no/infosenter/om_oss.  

3.3 Bjarøy AS 

Bjarøy er et norsk søsterselskap av Auksjonen. Selskapet spesialiserer seg på verdsettelse av 
løsøre og fast eiendom, samt tilhørende tjenester som lokalisering, identifisering, sikring og 
realisasjon av aktiva. Disse tjenestene tilbys hovedsakelig til selskaper, forvaltere og långivere ved 
salg, konkurs, relansering eller etablering av virksomhet. Deler av Bjarøys omsetning genereres 
gjennom støttetjenester knyttet til plattformen som drives av Auksjonen, og realisasjonen Bjarøy 
bistår med finner ofte sted gjennom auksjonen.no.  

Virksomhetene til Bjarøy og Auksjonen er generelt nært forbundet ved at selskapene deler en 
sentralisert ledelse, benytter felles omdømme og kundeforhold, samt har sterke økonomiske 
koblinger gjennom deling av risiko og inntekter.  

Som Auksjonen kontrolleres Bjarøy av Bjarøy Gruppen AS (90,1%), mens KSJ Invest AS (9,9%) 
har en minoritetsinteresse i selskapet. Bjarøy har ingen datterselskaper. For en oversikt over 
konsernstrukturen Bjarøy inngår i vises det til Bilag 1. 

Bjarøy hadde i 2021 en omsetning på NOK xxxxxxxxxxxx, hvorav hele omsetningen var knyttet til 
aktivitet i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Tønsberg.  

For ytterligere informasjon om Bjarøy vises det til selskapets hjemmesider https://bjaroy.no/om-
oss/.  

  

http://www.auksjonen.no/
https://auksjonen.no/infosenter/om_oss
https://bjaroy.no/om-oss/
https://bjaroy.no/om-oss/
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3.4 PS Intressenter AB 

PS Auction er et svensk selskap som driver en nettbasert auksjonsplattform for kjøp og salg av et 
bredt spekter brukte varer, herunder byggevarer og maskiner, elektronikk, møbler, kjøretøy, mv. 
Selskapet er hovedsakelig aktivt i Sverige, men har også virksomhet i Finland, Estland, Polen og 
Danmark. 

Selskapet kontrolleres i dag av MVI AB (77,7%), mens Management & PS Vendors har en 
minoritetsinteresse i selskapet (22,3%). En oversikt over konsernstrukturen og PS Auctions 
datterselskaper er inntatt som  

Bilag 2:  Konsernstruktur for PS Auction 

PS Auction hadde en samlet omsetning på NOK 105,5 millioner i 2020,7 hvorav majoriteten av 
omsetningen var knyttet til salg i Sverige. Selskapet har ingen virksomhet i Norge, og hadde kun 
et helt ubetydelig salg til norske kunder i 2020 på NOK xxxxxxx (og NOK xxxxxx i 2021).8 Ingen av 
de øvrige selskapene i PS Auction-konsernet hadde omsetning i Norge i 2020.  

For ytterligere informasjon om PS Auction vises det til selskapets hjemmesider 
https://corporate.psauction.com/en/the-company/.  

4 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT I NORGE 

Nedenfor følger en oversikt over de involverte foretakenes omsetning og driftsresultat i Norge for 
siste regnskapsår. Det foreligger foreløpig ikke reviderte årsregnskaper for 2021 for PS Auction 
eller alle Castiks porteføljeselskaper, slik at for disse selskapene oppgis tallene for 2020.9 

 Tabell 1: Omsetning og driftsresultat i 2021 

Selskap Omsetning (MNOK) Driftsresultat (MNOK) 
Castik10 xxx N/A11 
Auksjonen xxx xx 
Bjarøy xxxx xxx 
PS Auction12 xxx xxxx 

 

 

7 Konvertert til norske kroner fra svenske kroner iht. Norges Banks gjennomsnittlig vekslingskurs for 2020 (SEK 100 = NOK 
102,26). 
8 Dette knyttet seg til salg til norske kunder gjennom selskapets svenske nettauksjonsplattform, og salget utgjorde mindre enn xx 
prosent av selskapets totale salg i 2020. 
9 I tråd med jurisdiksjonsmeddelelsen kapittel 4. 
10 Omsetningen inntatt i tabellen gjelder som nevnt for regnskapsåret 2020, og er konvertert til norske kroner fra euro iht. Norges 
Banks gjennomsnittlig vekslingskurs for 2020 (EUR 1 = NOK 10,7207).  
11 Castik har ikke konsoliderte tall for driftsresultatet i Norge, da Castiks porteføljeselskaper ikke rapporterer driftsresultat i et norsk 
segment. 
12 Omsetningen inntatt i tabellen gjelder som nevnt for regnskapsåret 2020, og er konvertert til norske kroner fra svenske kroner 
iht. Norges Banks gjennomsnittlig vekslingskurs for 2020 (SEK 100 = NOK 102,26) 

https://corporate.psauction.com/en/the-company/
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5 INGEN HORISONTALE ELLER VERTIKALE OVERLAPP MELLOM 
PARTENES VIRKSOMHETER 

5.1 Innledning  

Både Auksjonen/Bjarøy, PS Auction og TBA er aktive innen formidling av auksjonssalg gjennom 
digitale plattformer og tilknyttede tjenester. Kun Auksjonen og Bjarøy er imidlertid aktive i det norske 
markedet for slike tjenester, og partenes virksomheter er geografisk komplementære. 

5.2 Det relevante produktmarkedet 

Konkurransetilsynet vurderte i vedtak V2021-31 (Schibsted ASA / Nettbil AS) blant annet salg 
gjennom digitale plattformer og markedsplasser, og definerte et relevant marked for nettbaserte 
markedsplasser for kjøp og salg av bruktbiler fra private, hvilket også omfattet auksjonsplattformer 
som formidlet bruktbiler fra private.13 Tilsynet indikerte videre at fra et etterspørselsperspektiv ville 
kjøp gjennom auksjonsplattformer generelt være et alternativ til kjøp fra andre nettbaserte 
markedsplasser.14 

Etter Castiks syn kan tjenestene som tilbys av målselskapene trolig relatere seg til markedet for 
nettbaserte markedsplasser for kjøp og salg av bruktbiler fra private, som definert av 
Konkurransetilsynet. Castik kjenner imidlertid ikke til vedtak fra Konkurransetilsynet som avgrenser 
separate markeder for de øvrige aktivitetene som Auksjonen og Bjarøy tilbyr i Norge, dvs. i) 
auksjonssalg av andre produkter enn bruktbiler, slik som eksempelvis maskiner, båter og utstyr 
mv., ii) salg av bruktbiler fra profesjonelle; eller iii) levering av verdivurderinger av løsøre og fast 
eiendom, samt relaterte tjenester.  

Castik holder det som mulig at separate produktmarkeder potensielt kan defineres for disse øvrige 
tjenestene som tilbys av Auksjonen og Bjarøy. Som følge av manglende horisontale og vertikale 
overlapp mellom partene er det imidlertid ikke nødvendig å ta endelig stilling til 
produktmarkedsdefinisjonen.  

5.3 Det relevante geografiske markedet 

Konkurransetilsynet konkluderte i vedtak V2021-31 (Schibsted ASA / Nettbil AS) at markedet for 
nettbaserte markedsplasser for kjøp og salg av bruktbiler fra private var av nasjonal utstrekning, 
hovedsakelig som følge av det norske regulatoriske rammeverket for salg av bruktbil.15 Det høye 
avgiftsnivået i Norge ble vurdert som lite gunstig for salg av bruktbiler utenfor Norge, med det 
resultat at bruktbilsalget i stor grad skjer til en kundebase lokalisert i Norge.  

  

 

13 Dette ble også opprettholdt av Konkurranseklagenemnda i sak 2021/143 (påanket). 
14 Vedtak V2021-31, kapittel 5.2.4. 
15 Vedtak V2021-31, kapittel 5.3. 
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For denne meldingens formål slutter Castik seg til dette synet, og legger til grunn at markedene 
også for de øvrige tjenestene som tilbys av Auksjonen og Bjarøy må defineres til å være av nasjonal 
utstrekning. Eksempelvis vil kunder som er ute etter de øvrige produktene som selges av 
Auksjonen og Bjarøy normalt møte på lignende ugunstige avgifter, herunder også importavgifter 
som toll og MVA.  

I tillegg til momentene vektlagt av Konkurransetilsynet i nevnte vedtak, skiller de norske aktivitetene 
til Auksjonen og Bjarøy seg fra tjenestene som tilbys av aktører utenfor Norge, herunder PS Auction 
og TBA, ved at de gir selgerne tilgang til en annen kundebase.  

Auksjonsplattformen som drives av Auksjonen retter seg mot det norske markedet og norske 
kjøpere, hvilket understrekes av at plattformen kun er tilgjengelig med norsk språk. Dette 
understrekes ytterligere ved at den klare majoriteten av Auksjonens nettoomsetning i 2021 var 
knyttet til salg til norske kunder (om lag 90 prosent). Tilsvarende solgte Bjarøy sine tilknyttede 
tjenester innen verdivurdering av løsøre og eiendom, samt tilhørende tjenester, utelukkende til 
norske kunder.  

Plattformene som drives av TBA og PS Auction genererer til sammenligning helt ubetydelig trafikk 
fra kunder i Norge. Det må derfor konkluderes med at for en kunde lokalisert i Norge som ønsker 
å foreta et auksjonskjøp eller -salg, vil auksjonsplattformene som tilbys av TBA og PS Auction 
generelt ikke anses som et substitutt til en norsk nettbasert markedsplass.  

Både tilgang til kundebase og det regulatoriske rammeverket i Norge tilsier derfor at de relevante 
geografiske markedene må anses å være av nasjonal utstrekning.   

5.4 Vurdering av overlapp 

Som nevnt er både Auksjonen/Bjarøy, PS Auction og TBA aktive innen nettbasert auksjonssalg. 
Auksjonen og Bjarøy fokuserer imidlertid på et norsk marked,16 mens hverken PS Auction eller 
TBA er til stede i Norge. TBA er det eneste selskapet i Castiks portefølje med aktivitet innen 
nettbasert auksjonssalg, og ingen av de øvrige porteføljeselskapene har tilsvarende aktiviteter som 
målselskapene. Partene er således til stede i ulike geografiske markeder, og det er ingen 
horisontale overlapp mellom partenes virksomheter i de norske markedene.   

Videre er ingen av porteføljeselskapene til Castik aktive i markeder som er i et forutgående eller 
etterfølgende ledd til markedene Auksjonen, Bjarøy og PS Auction opererer i. Tilsvarende er 
Auksjonen og Bjarøy ikke aktive i markeder vertikalt forbundet med markeder PS Auction er aktiv i 
(og motsatt). Derfor foreligger det heller ingen vertikale overlapp mellom partenes virksomheter.  

Gitt manglende overlapp mellom partenes aktiviteter er det utelukket at transaksjonen i betydelig 
grad vil hindre effektiv konkurranse, jf. konkurranseloven § 16 første ledd.  

  

 

16 Det understrekes for ordens skyld at eventuelle overlapp mellom Auksjonen og Bjarøy er uten betydning for vurderingen av 
meldingen, siden disse selskapene allerede forut for transaksjonen inngår i samme økonomiske enhet.  
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6 VILKÅRENE FOR INNGIVELSE AV FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Ettersom det ikke foreligger noen horisontale eller vertikale overlapp mellom hverken Castik og 
målselskapene, eller mellom PS Auction og Auksjonen/Bjarøy, er vilkårene for å inngi forenklet 
melding i henhold til forskrift om melding av foretakssammenslutninger mv. 
("meldepliktsforskriften") oppfylt, jf. § 3 første ledd nr. 3 bokstav a). 

Som følge av at partene ikke har horisontalt overlappende virksomhet i noe norsk marked er det i 
tråd med meldepliktsforskriften § 3 annet ledd bokstav d) heller ikke nødvendig å oppgi informasjon 
om partenes viktigste konkurrenter, kunder og leverandører.  

7 EFFEKTIVITETSGEVINSTER 

Ettersom foretakssammenslutningen uansett ikke vil kunne ha negative virkninger på konkurransen 
som effektivitetsgevinstene skal måles opp mot, gjøres det ikke nærmere rede for eventuelle 
effektivitetsgevinster. 

8 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsberetning og årsregnskap for Castik, Auksjonen, Bjarøy og PS Auction for siste tilgjengelige 
regnskapsår er inntatt som   

Bilag 3:  Porteføljerapport for Castik Capital S.à r.l. for 202017 

Bilag 4:  Årsrapport for Auksjonen.no AS for 2021  

Bilag 5:  Årsrapport for Bjarøy AS for 2021 

Bilag 6:  Årsrapport for PS Auction AB for 202018 

9 FORRETNINGSHEMMELIGHETER  

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter, jf. konkurranseloven § 18b. Forslag til 
offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er inntatt som  

Bilag 7:  Begrunnelse for forslag til offentlig versjon  

Bilag 8:  Forslag til offentlig versjon av konkurransemeldingen  

 
  

 

17 Som nevnt er Castik ikke underlagt krav om årsregnskap som omfatter porteføljeselskapene. I stedet fremlegges derfor 
internregnskaper for 2020 som omfatter disse selskapene. 
18 Det eksisterer ikke konsernregnskap for PS Intressenter AB for 2020. I stedet fremlegges årsregnskapet for PS Auction AB, gitt 
at dette er det eneste selskapet i konsernet med omsetning i Norge i 2020.  
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*** 

 
Oslo, 18. mars 2022 

WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS 
 
 
 

Elin Gildberg Opheim 
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