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FORENKLET MELDING OM FORETAKSSAMMENSLUTNING:  

STORSKOGEN 3 INVEST AB – ACSCENT HOLDING AB 

 

Med dette oversendes forenklet melding om foretakssammenslutning etter konkurranseloven av 5. 
mars 2004 nr. 12 (heretter "krrl."), § 18, jf. § 18 a, jf. forskrift nr. 1466 av 11. desember 2013 om 
melding av foretakssammenslutninger mv. ("Meldepliktforskriften") § 3.  

Meldingen inngis som forenklet melding da vilkårene for dette er oppfylt, både etter 
Meldepliktforskriften § 3 nr. 3 a og § 3 nr. 3 b, jf. også nærmere om dette i meldingens punkt 4. 

Gjennom foretakssammenslutningen Storskogen 3 Invest AB ("Storskogen"), org. nr. 559080-4273 
overta varig og bestemmende kontroll over ACscent Holding AB ("ACscent") org. nr. 559209-0533, 
med datterselskaper (sammen omtalt som "Scandinavian Cosmetics Group"). 

ACscent eies av Accent Equity 2017 AB, som i sin tur eies av Accent Equity AB. ACsents 
hovedvirksomhet knytter seg til å eie og forvalte fast og løs eiendom, samt tilby administrative 
konserninterne tjenester og tilsvarende virksomhet. 

ACscents heleide datterselskap Scandinavian Cosmetics Group eier blant annet Scandinavian 
Cosmetics Norway Holding AS ("Scandinavian Cosmetics Holding"), org. nr. 983 350 062, som i sin 
tur eier Scandinavian Cosmetics AS ("Scandinavian Cosmetics"), org. nr. 971 003 839. 
Scandinavian Cosmetics Group eier med dette varemerkeforvaltningsforetak ("brand management" på 
engelsk) innenfor high-end kosmetikk, og som har en mangesidig toppmerkeportefølje innenfor hele 
skjønnhetsspekteret, blant annet innenfor selektiv og semi-selektiv sminke, hudpleie, parfyme, hår- og 
kroppspleie. 

Storskogen 3 Invest AB eies av Storskogen Group AB (publ) ("Storskogen-konsernet"). Storskogen-
konsernet er børsnotert på Nasdaq Stockholm og har som forretningsidé å erverve, eie og 
videreutvikle små og mellomstore selskaper som er ledende innen sine markedsområder.  

Enkelte av selskapene som inngår i Storskogen-konsernets selskapsportefølje, Frends AS, Alba Hair 
Group AB og Baldacci AB driver virksomhet innenfor kosmetikk-bransjen i Norge, men er kun 
virksomme innen det smalere segmentet distribusjon og grossistssalg av profesjonelle 
hårpleieprodukter til hovedsakelig frisørsalonger. 
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Swedbank Robur Funds 
 

87 938 547 5,26% 2,93% 

Daniel Kaplan*3 38 270 140 36 745 122 4,48% 13,96% 

Alexander Bjärgård 37 539 070 26 691 998 3,84% 13,38% 

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

Peter Ahlgren 33 921 910 15 714 607 2,97% 11,81% 

Capital Group  46 133 935 2,76% 1,54% 

Philian Invest AB 
 

36 200 000 2,16% 1,20% 

Christer Hansson* 
 

34 670 488 2,07% 1,15% 

 

Storskogen 3 Invest AB har forretningsadresse i Hovslagargatan 3, 111 48 Stockholm, Sverige. Daniel 
Kaplan er daglig leder og Alexander Bjärgård er styrets leder. 

(b) 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/. En fullstendig oversikt over 
Storskogen-konsernets virksomhet er inntatt i Vedlegg C i denne meldingen.4 

Det er enkelte av selskapene i Storskogen-konsernets portefølje, som driver virksomhet innenfor 
kosmetikkbransjen. Disse selskapene vil kun kunne anses for å ha en meget begrenset overlapp med 
målselskapene, dersom man definerer markedet meget vidt. De relevante selskapene vil beskrives i 
det følgende.5  

3.2 Frends AS 

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Frends AS ("Frends"), org. nr. 983 978 576, er et aksjeselskap med forretningsadresse i Sarpsborg. 
Storskogen 3 Invest AB eier 90,1 % av Frends AS. 

Frends ble grunnlagt i 2001 og har 40 ansatte. Frends ledes av Pål Richard Johansen, og har et styre 
bestående av tre personer, der Björn Christer Hansson er styrets leder. 

Det vedtektsfestede formålet er import, distribusjon av frisørartikler til frisørsalonger og annen 
virksomhet som naturlig står i forbindelse med dette. 

(b) Virksomhetsområder 

 
3 * Omfatter eierskap gjennom hel- eller deleide selskaper. 

4 Storskogens Group ABs, gjennom konsernselskapet Brenderup AB, erverv av Tysse Mekaniske Verksted AS / Osterøyvegen 3166 AS, ref. 

fullstendig melding og klarering 23. mars 2022 i tilsynets sak 2022/0128, er planlagt gjennomført 7. april 2022 og er følgelig  ikke 
reflektert i oversikten. 

5 Perfecthair.ch og datterselskapet Marwell AG, som inngår i Storskogen-konsernet, driver salg av hårpleie og skjønnhetsprodukter i Sveits, men 

har ingen virksomhet i Skandinavia. I tillegg vil selskapet Session MAP, som er distributør av hårpleieprodukter og eksklusiv svensk 
distributør av ti varemerker, inkludert blant annet KEVIN.MURPHY, OMNIBOLNDE og Living Proof, og som har hovedkontor og lager i 
Uddevalla, inngå i Storskogens portefølje i nær fremtid.  
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3.7 Scandinavian Cosmetics Holding  

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Scandinavian Cosmetics Holding, org. nr. 983 350 062, er et holdingselskap med forretningsadresse i 
Oslo. 

Scandinavian Cosmetics Holding ble grunnlagt i 2001, og har et styre bestående av 3 personer, der 
Ragne Joakim Johnsson er styrets leder.  

(b) Virksomhetsområder 

Scandinavian Cosmetics Holdings vedtektsfestede formål er "selv, gjennom hel- eller deleide 
selskaper, eller ved samarbeid med andre virksomheter å forestå investeringsvirksomhet i handel med 
konsumentvarer og annen virksomhet beslektet med denne, herunder også hovedkontortjenester". 

3.8 Scandinavian Cosmetics AS 

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Scandinavian Cosmetics, org. nr. 971 003 839, er et aksjeselskap med forretningsadresse i Oslo. 

Selskapet ble grunnlagt i 1927 og endret navn fra Engelschiøn Marwell Hauge AS til Scandinavian 
Cosmetics AS i 2020. Scandinavian Cosmetics har over 115 ansatte og ledes av Stig-Gunnar 
Ødegaard. Scandinavian AS har et styre bestående av tre personer, der Ragne Joakim Johnsson er 
styrets leder. 

(b) Virksomhetsområder 

Det vises til punkt 3.6(b) for beskrivelse av Scandinavian Cosmetics AS' virksomhetsområder.  

3.9 De involverte foretakenes omsetning og driftsresultat i Norge siste regnskapsår 

Selskap 
Omsetning i Norge 
siste år 

Driftsresultat i Norge 
siste år 
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Scandinavian Cosmetics er virksomme i grossistleddet for salg av et bredt sortiment av 
skjønnhetsprodukter. Partene anser det markedet for engrossalg og varemerkeforvaltning, som består 
av aktører som tilbyr et bredt utvalg av kosmetikk- og skjønnhetsprodukter til detaljhandelsaktører, 
som det mest relevante potensielle markedet for Scandinavian Cosmetics' virksomhet. Dette særlig på 
grunn av vekten av konsumentpreferanser og at trender forandres over tid, hvilket stiller krav til 
videreselgere om å ha en oppdatert, bred og relevant merkeportefølje. Partene mener, i likhet med 
hva som tidligere har vært anført angående kosmetikk,14 at oppdelingen i produktkategorier i 
distributørleddet ikke er hensiktsmessig i samme grad som i produksjonsleddet, ettersom distributører 
innenfor for eksempel kosmetikk tilbyr hele sortimentet av et merke samt at det finnes en forventning 
hos kunden om at kosmetikkleverandørene skal tilby hele produktsortimentet.15 Det er imidlertid ikke 
mulig å skille varemerkeeierens/produsentenes direktesalg fra distributørenes salg helt, ettersom 
selvstendige distributører på de nordiske markedene, slik som Sæther og Berner, jf. oversikten i punkt 
4.5(b) nedenfor, utøver konkurransetrykk på produsentenes direktesalg, og motsatt.16  

Scandinavian Cosmetics' produktsortiment strekker seg over flertallet av potensielle relevante 
markeder innen skjønnhet og kosmetikk som Kommisjonen i tidligere avgjørelser har delt inn etter 
ulike produktsortiment. Scandinavian Cosmetics' produktsortiment strekker seg over følgende 
potensielle relevante produktmarkeder som Kommisjonen i tidligere avgjørelser har indikert at utgjør 
separate produktmarkeder, men der man som regel har latt den endelige markedsdefinisjonen stå 
åpen:  

• Dekorativ kosmetikk,17 inkludert produkter som appliseres på (i) lepper, slik som leppestift eller 
lipliner; (ii) ansiktet, slik som foundation, sminke eller rouge; (iii) øyne, slik som mascara, 
øyenskygge og eyeliner; og (iv) negler, slik som neglelakk.  

− Kroppspleieprodukter18 

− Ansiktspleieprodukter19 

− Håndpleieprodukter20  

− Såpe,21 inklusive ytterligere undersegmentering etter format slik som for eksempel 
badeprodukter, "body wash", dusjsåpe, flytende såpe eller spa- og kroppsbehandlinger. 

− Deodorant,22 Kommisjonen analyserte ytterligere undersegmentering basert på (i) 
kjønnsdifferensiering (mannlige og ikke-mannlige deodoranter); og (ii) formatdifferensiering, 
men lot den endelige markedsdefinisjonen stå åpen.  

 
14 COMP/M.7726 - Coty/Procter & Gambl s. 52. 

15 COMP/M.5068 - L’ Oréal/YSL Beauté, s. 11-12. 

16 COMP/M.5068 - L’ Oréal/YSL Beauté, s. 40. 

17 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 56-61; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 10; COMP/M.7726 - Coty/Procter & 

Gamble Beauty Business, s. 53-71. 

18 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 17-19; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 8 og 10; COMP/M.5068, L’Oréal/YSL 

Beauté, s. 11-13. 

19 Case M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products s. 23-25; COMP/M.7726, Coty/Procter & Gamble Beauty Business, s. 24 flg.; COMP/M.4193 

- L’Oréal/The Body Shop, s. 9-10; COMP/M.5068, L’Oréal/YSL Beaute, s. 11-13. 

20 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 29-31; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 8 og 10; COMP/M.5068 - 

L’Oréal/YSL Beauté, s. 11-13; COMP/M.5658 - Unilever/Sara Lee Body Care, s. 1247-1249. 

21 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 38-43; COMP/M.6221- Colgate Palmolive/Sanex Business, s. 23-25; COMP/M.5230 - 

CapMan/Litorina/Cederroth, s. 12 og 13. 

22 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 62-67; COMP/M.5658 - Unilever/Sara Lee, s. 36-142; COMP/M.6221- Colgate 

Palmolive/Sanex Business, s. 26-27. 
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− Parfyme/duft,23 Kommisjonen analyserte ytterligere undersegmentering basert på (i) 
masseproduksjon av respektive luksus (inkludert ytterligere undersegmentering oppdelt etter 
typen utsalgssted) (ii) kjønnsdifferensiering (kvinnelige og mannlige), 

− Solbeskyttelsesprodukter24 

− Pleieprodukter for menn,25 hvilket omfatter alle hudpleieprodukter samt produkter tiltenkt 
behandling av hud før og etter barbering. 

− Bad- og dusjprodukter,26 Kommisjonen analyserte ytterligere undersegmentering basert på 
produkttype (i visse medlemsstater), kjønnsdifferensiering samt utsalgssted. 

− Hårpleieprodukter, se videre nedenfor.  

Utover innenfor hårpleieprodukter har partene ingen overlappende virksomhet. I tidligere avgjørelser 
har Kommisjonen ansett hårpleieprodukter som et separat produktmarked.27 Ytterligere segmentering 
av hårpleieprodukter til shampoo, balsam og behandlinger, styling-produkter og hårfarge, og av 
distribusjonskanaler, har vært vurdert, men den endelige markedsdefinisjonen har man imidlertid latt 
stå åpen.28 En undersegmentering mellom distribusjonskanalene salg til frisørsalonger og den 
allmenne detaljhandelen har også vært vurdert. En slik distinksjon bygger på at varemerker, produkter 
og pakkedesign er ulike, samt at prisene for produkter i frisørsalonger er betydelig høyere.2930 Videre 
har Kommisjonen tidligere funnet at salgskanalen for profesjonell hårpleie skiller seg ut gjennom at 
nøkkelfaktorer for konkurransen innenfor den profesjonelle kanalen er opplæringsstruktur og nære 
kunderelasjoner med frisøsalonger.31 Med en slik oppdeling har salg av hårpleieprodukter over disk 
hos frisører heller ikke vært ansett for å tilhøre øvrig detaljhandelssalg, men derimot å utgjøre en del 
av markedet for salg av profesjonelle hårpleieprodukter.32  

Ettersom det er tydelig at Storskogen og Scandinavian Cosmetics ikke har overlappende 
produktsortiment og heller ikke selger til samme vertikale kundekategorier, er det partenes oppfatning 
at Storskogen og Scandinavian Cosmetics er virksomme på ulike relevante produktmarkeder. 
Scandinavian Cosmetics er virksomme på markedet for varemerkeforvaltningsforetak innenfor 
skjønnshetsbransjen, mens Storskogens porteføljeselskaper er virksomme på markedet for grossister 
innenfor profesjonell hårpleie. Det foreligger derfor, etter partenes mening, ikke overlapp mellom 
partene. 

4.3 Nærmere om relevant geografisk marked 

Kommisjonen har i tidligere avgjørelser ansett distribusjon av skjønnhets- og kosmetikkprodukter i 
største utstrekning for å være enten EU eller EØS-vidt eller flernasjonalt, der Norge, Sverige, 

 
23 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 68-76; COMP/M.7726 - Coty/Procter & Gamble Beauty Business, s. 24 flg.; 

COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 9, og 10; COMP/M.5068 - L’Oréal/YSL Beaute, s. 11 til 13; COMP/M.5068 - L’Oréal/YSL 
Beaute, s. 10; COMP/M.7726 - Coty/Procter & Gamble Beauty Business, s. 37, 43 og 44; COMP/M.3716 - AS Watson/Marionnaud, s. 
6; COMP/M.7726 - Coty/Procter & Gamble Beauty Business, s. 46. 

24 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 44-49; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 9-10. 

25 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 50-55; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 8 og 9; COMP/.5658 - Unilever/Sara 

Lee Body Care, s. 1319-1323. 

26 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products, s. 77-83; COMP/M.5658 - Unilever/Sara Lee Body Care, s. 1083; COMP/M.5658 - 

Unilever/Sara Lee Body Care, s. 1070-1076; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 9; COMP/M.3716 - AS Watson/Marionnaud, 
s. 6 spørsmålet ble latt stående åpent i COMP/M.7726 - Coty/Procter & Gamble Beauty Business, s. 80-81 og COMP/M.5658 - 
Unilever/Sara Lee Body Care, s. 1077-1083. 

27 COMP/M.9445 - Natura Cosmeticos/Avon Products s. 35-37; COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 9. 

28 COMP/M.4193 - L’Oréal/The Body Shop, s. 10. 

29 Produkter som selges innenfor profesjonell hårpleie er ofte markert med "For professional use only" eller "Not for retail sale".  

30 COMP/M.3149 - Procter & Gamble/Wella s. 10-12. 

31 COMP/M.3149 - Procter & Gamble/Wella s. 45. 

32 COMP/M.3149 - Procter & Gamble/Wella s. 10-12. 










