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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 1 

Navn:    Kredinor SA  

Organisasjonsnummer:   953 556 472 

Adresse:   Rådhusgata 27, 0158 Oslo 

Postadresse:   Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo 

Telefonnummer:   22 00 91 00 

E-postadresse:   borre.bratsberg@kredinor.no  

1.2 Melder 2 

Navn:    Modhi Finance AS  

Organisasjonsnummer:   919 628 103 

Adresse:   Sjølyst plass 3, 0278 Oslo 

Postadresse:   Postboks 253 Skøyen, 0213 Oslo 

Telefonnummer:   21 49 40 30 

E-postadresse:   Rolf.Eek-Johansen@modhi.no  

1.3 Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

    v/advokat Eivind Sæveraas og Kristoffer Grøndahl  

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   23111262 / 23111048  

E-postadresse:   eis@thommessen.no / krg@thommessen.no  

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Denne meldingen inngis til Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven  § 18, jf. § 17 på vegne av 

Kredinor SA ("Kredinor") og Modhi Finance AS ("Modhi"), sammen "Partene", i forbindelse med en fusjon 

av deres virksomheter  

Partene er i dag morselskap i sine respektive konsern. Begge konsern driver med inndriving av forfalte og 

misligholdte pengekrav for andre ("fremmedinkasso", som tidvis også omtales som "Third Party 

Collection" eller 3PC-virksomhet) og med oppkjøp av forfalte pengekrav (som tidvis også omtales som 

oppkjøp av "Non-Performing Loans" eller NPL-virksomhet).  

Den planlagte foretakssammenslutningen vil innebære at Partene samler virksomhetene sine innenfor 

disse områdene i ett felles konsern. Før sammenslåingen vil det gjøres omorganiseringer av konsernet til 

Partene. Konsernspissen etter sammenslåingen vil være  det nyopprettede selskapet Kredinor AS, som 

igjen vil eies i fellesskap av Kredinorstiftelsen1 og Sparebank 1 Gruppen AS. Ved sammenslåingen vil 

 
1 Kredinorstiftelsen, som etter planen vil opprettes andre kvartal 2022 (se punkt 3.1), vil stå som eier av Kredinor AS. 
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avgrenset produktmarkedene deretter. Partene vil derfor argumentere for at samme avgrensning må 

legges til grunn i foreliggende sak, i punkt 5.3 og 5.4. Kommisjonen bygget vedtaket i stor grad på en egen 

markedsundersøkelse utført i anledning den saken, som det fortløpende vil bli henvist til i det følgende. 

5.2 Oversikt over inkassovirksomhet og det regulatoriske rammeverket 

5.2.1 Fremmedinkasso 

Inkassovirksomhet må drives i henhold til inkassoloven, som krever bevilling etter lovens § 4. Etter 

bestemmelsen kan et foretak enten ha bevilling for inndriving av forfalte pengekrav for andre 

(fremmedinkasso) eller til oppkjøp og egen inndriving av forfalte pengekrav.  

Kredinor AS, Modhi Norge AS og Modhi Collect AS har bevilling som fremmedinkassoforetak. Ingen av 

selskapene i foretakene har bevilling for oppkjøp og egen inndriving, men selskapene som driver med kjøp 

av gjeld (Modhi Finance AS og Kredinor Finans AS) har konsesjon som finansforetak, som nærmere 

beskrevet nedenfor). 

Vilkårene for å motta bevilling som fremmedinkassoforetak følger særlig av inkassoloven § 5, som blant 

annet stiller visse egnethetskrav til ledelsen og fast forretningssted innenfor EØS. Det kreves også at 

virksomheten stiller sikkerhet på minst MNOK 2,5, men kravet kan være høyere.7 Etter at bevillingen er 

mottatt stiller loven flere krav til hvordan innkrevingen kan gjennomføres, blant annet gjennom lovens § 8 

om god inkassoskikk samt nærmere regler om fremmedinkassoforetakets forhold til skyldnerne og 

fordringshaverne. 

Kravene som NPL-selskapene (se punkt 5.2.2 og 5.4 nedenfor) erverver innfordres av konsernets 

inkassoselskap som ordinær 3PC-virksomhet. 

5.2.2 Kjøp av gjeld (NPL-virksomhet) 

Modhi Finance AS og Kredinor Finans AS har konsesjon som finansieringsforetak og driver med kjøp av 

gjeld. 

Konsesjon som finansieringsforetak gis etter finansforetaksloven § 2-7. Finansforetaksloven oppstiller en 

rekke krav til slik virksomhet, herunder kapitalkrav, egnethetskrav til styret og nøkkelpersonell samt ulike 

krav til forsvarlig virksomhet. Det følger av inkassoloven at foretak som kan drive finansieringsvirksomhet 

etter finansforetaksloven, også kan drive "Inkassovirksomhet som gjelder oppkjøp og inndriving av forfalte 

fordringer", jf. inkassoloven § 4 fjerde ledd. Modhi Finance AS og Kredinor Finans AS har begge konsesjon 

etter finansforetaksloven, og kan i medhold av denne konsesjonen også drive inkassovirksomhet som 

gjelder oppkjøp og inndriving av forfalte fordringer.  

En av årsakene til at kjøp av gjeld gjøres av selskaper med konsesjon som finansforetak etter 

finansforetaksloven, og ikke av selskaper med bevilling etter inkassoloven er finansavtaleloven § 45. 

Bestemmelsen innebærer at finansforetak (eks. banker) kan overføre fordringer til andre finansforetak uten 

samtykke, mens overdragelse til andre typer foretak krever at det innhentes særskilt samtykke til 

 
7 Nærmere regulert i inkassoforskriften kapittel 3. 
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overdragelsen fra skylderen. Av den grunn er det vanlig at foretak som driver med kjøp av gjeld fra bank- og 

finansforetak også har konsesjon som finansforetak.  

5.2.3 Fremtidige regelendringer  

I tillegg til det ovennevnte, er det, som også antydet i punkt 3.3, enkelte planlagte regelendringer som kan 

få betydning for Konkurransetilsynets vurdering av foretakssammenslutningen. 

For det første arbeides det med en ny norsk inkassolov.8 Det er foreslått en helt ny inkassolov med 

betydelige endringer på alle områder, inkludert et nytt gebyrregime med betydelig reduserte satser. 

For det andre er det vedtatt et EU-direktiv som er relevant for inkassobransjen.9 Direktivet er av EU vurdert 

som EØS-relevant og medlemsstatene har frist til 29. desember 2023 med å implementere direktivet i 

nasjonal rett, se art. 32 i direktivet. Arbeidet med å implementere direktivet i norsk rett er foreløpig ikke 

påbegynt, og det er derfor ikke endelig avklart hvordan direktivet påvirker ny norsk inkassolov og andre 

norske rettsregler. Det er etter Partenes oppfatning sannsynlig at forslaget til ny inkassolov som har vært 

på høring må suppleres og/eller justeres i lys av det nye EU-direktivet, og det er også sannsynlig at andre 

norske regler må endres. 

Direktivet er kun relevant for inkassovirksomhet som knytter seg til misligholdte kredittavtaler (dvs. 

banksektoren), og skiller seg fra norsk rett på flere punkter. Direktivet innfører blant annet felleseuropeiske 

krav til fremmedinkassovirksomheten, et såkalt "passporting-system" som medfører at bevilling oppnådd i 

ett EU/EØS-land også kan benyttes i et annet land, se særlig art. 13 i direktivet. Dette kan skape større 

konkurransepress ved at det åpnes for fremmedinkassovirksomhet i banksektoren på tvers av 

landegrensene. Videre inneholder direktivet regler om såkalte "credit purchasers", som er ment å 

tilrettelegge for salg av misligholdte låneporteføljer fra banksektoren. Det fremstår for Partene som om 

direktivet vil medføre at norsk rett må åpne for at "credit purchasers" kan kjøpe misligholdte porteføljer fra 

banksektoren, uten at slike "credit purchaser" har behov for konsesjon som finansforetak og uten at det 

gjelder krav om samtykke fra låntaker. Sagt på en annen måte fremstår det for Partene som sannsynlig at 

det særnorske samtykkekravet for overføring av misligholdte bankporteføljer (finansavtaleloven § 45) ikke 

kan opprettholdes etter innføringen av direktivet, forutsatt at porteføljen er misligholdt i mer enn 90 dager 

og at lånene er brakt til førtidig forfall (hevet). Dette er særlig basert på direktivets fortale punkt 18 og 

artikkel 17 nr. 2 og kan åpne for en rekke nye aktører i markedet for kjøp av misligholdte norske 

bankporteføljer. 

Etter Partenes oppfatning, vil de nevnte endringer innebære at etableringshindringene i markedet 

reduseres, slik at konkurransepresset øker. Etter dagens regler trenger et fremmedinkassoforetak en egen 

bevilling for hvert land de opererer i. For kjøp av norske misligholdte bankporteføljer er det pga. den 

særnorske samtykkeregelen i praksis krav om en egen norsk konsesjon som finansforetak, og dette kravet 

 
8 Lovforslaget  ble sendt på høring 9. juni 2020,  se https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-rapporten-gjennomgaelse-av-

narmere-angitte-problemstillinger-om-inkassoloven/id2692368/?expand=horingsnotater  

9 Directive (EU) 2021/2167 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2021 on credit servicers and credit purchasers 

and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU (Text with EEA relevance)  
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vil etter Partenes oppfatning sannsynligvis bortfalle ved innføring av direktivet nevnt ovenfor. Dette vil i så 

fall åpne for nye typer kjøpere av norske misligholdte bankporteføljer. Reduksjonen i inkassosalærene (som 

allerede er gjennomført, og som evt. kan justeres ytterligere ifm. ny inkassolov) vil kreve ytterligere 

effektivisering av virksomhetene i bransjen. Det vises i den forbindelse også til punkt 13.10 (Oppsummering 

om konsekvenser for inkassobransjen) i høringsnotatet for ny inkassolov.10 

5.3 Fremmedinkasso11 

5.3.1 Om markedet 

Fremmedinkasso innebærer som nevnt at inkassoforetaket inndriver forfalte pengekrav for andre. Det 

nærmere innholdet i inndrivingen varierer etter hvor gammelt pengekravet er, og det er vanlig å inndele 

inndrivelsesprosessen i purring og inkassovarsling (“førinkasso”), betalingsoppfordring og andre 

inndrivingstiltak, for eksempel brev, telefon, SMS, forhandlinger og betalingsavtaler (“inkasso/utenrettslig 

inndriving”),12 rettslig inkasso, dvs. behandling i domstolsapparatet og/eller tvangsfullbyrdelse13 og 

inkassoovervåkning.14 

For å tilby fremmedinkasso kreves inkassobevilling, et datasystem for å håndtere fordringene og for å 

sende ut brev til debitor, samt ansatte til å følge opp sakene. I tillegg er det vanlig å ha et administrativt 

støtteapparat for de ansatte (juridisk avdeling, IT-støtte osv.) og for kundene (kundeservice). 

Etableringshindringene i markedet fremstår således som forholdsvis lave, selv om det også kreves tilgang til 

data og modeller for å tilby effektive fremmedinkassotjenester til de største kundene. Mangel på egne data 

kan imidlertid i noen utstrekning avhjelpes ved kjøp av kredittopplysninger. Det støttes også av at det per i 

dag er over 100 tilbydere av slike tjenester i Norge. Tilbyderne varierer i størrelse og tidvis etter hvilket 

kundesegment de betjener. 

Som det vil fremgå nedenfor mener Partene at det bør legges til grunn et norsk marked for 

fremmedinkasso, der de vil ha en samlet markedsandel på ca. 18,2 %. Basert på dette, og en nærmere 

redegjørelse av markedet og konkurransesituasjonen der, mener Partene at den planlagte 

foretakssammenslutningen ikke vil kunne hindre effektiv konkurranse i betydelig grad. 

5.3.2 Markedsavgrensning 

5.3.2.1 Produktmarkedet for fremmedinkasso 

I Kommisjonsvedtaket (se pkt. 5.1 ovenfor) ble det lagt til grunn et marked for fremmedinkasso, men det er 

noe uklart om Kommisjonen skilte mellom fremmedinkasso innenfor ulike bransjer. Dette kommenteres 

nedenfor. Basert på erfaringer fra det norske markedet, mener Partene at det må legges til grunn et eget 

 
10 https://www.regjeringen.no/contentassets/b59d0291abe44a66ae3ad9de7320868e/jd-rapport-inkassoloven-2020.pdf 

11 Fremmedinkasso er tidvis også omtalt som tredjepartsinkasso, 3PC-virksomhet (third party collection) eller "debt collection". 

12 Skyldneren får da et brev med krav om betaling og advarsel om at rettslige skritt kan bli tatt. I tillegg kan det bli iverksatt tiltak som 

avslutter løpende avtaleforhold, som for eksempel oppsigelse av et abonnement. 

13 Rettslig inkasso kan iverksettes etter at minnelig innkreving er forsøkt. I denne fasen innhenter inkassoforetaket rettens godkjennelse til 

å foreta tvangsfullbyrdelsestiltak, som for eksempel beslag av eiendom. 

14 Inkassoovervåkning benyttes dersom skyldneren ikke er i stand til å betale. Debitors økonomiske situasjon overvåkes og når 

den bedres, kan partene gå tilbake til minnelig eller rettslig inkasso. 
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produktmarked for fremmedinkasso, og vil nedenfor begrunne hvorfor markedet ikke er hverken snevrere 

eller videre, med utgangspunkt i Kommisjonsvedtaket. 

Produktmarkedet er ikke videre enn fremmedinkasso. For det første er det ingen eller liten grad av hverken 

tilbuds- eller etterspørselssubstitusjon mellom fremmedinkasso og andre ytelser inkassoforetakene yter i 

den sammenheng, slik som kredittvurderinger, bruk av ulike betalingsløsninger og faktureringstjenester. Av 

den grunn så heller ikke Kommisjonen grunn til å inkludere disse ytelsene i samme marked som 

fremmedinkasso.15 

For det andre er egeninkasso antageligvis heller ikke i samme marked, dvs. kreditors inndriving av egen 

gjeld. Dette ble vurdert av Kommisjonen, som fant etter en markedsundersøkelse at egen- og 

fremmedinkasso ikke ble ansett som substitutter av kundene (kreditor), fordi de mente de ikke hadde den 

nødvendige kunnskapen og ressursene til å drive inkassovirksomhet i stor utstrekning.16 

Videre er det heller ikke grunn til å benytte en snevrere avgrensning av produktmarkedet. 

For det første mener Partene at det ikke er grunn til å avgrense mellom tilbud av fremmedinkasso til ulike 

bransjer (som for eksempel bank og finans, telekom, vann, elektrisitet og gass, offentlig sektor og/eller 

SMB). 

Spørsmålet ble diskutert i Kommisjonsvedtaket avsnitt 35 til 44. Her pekte Kommisjonen, med 

utgangspunkt i sin markedsundersøkelse, på at tilbyderne av fremmedinkasso mente at det ville kreve 

større investeringer å drive innkreving i en annen bransje, og at kundene vektla tilbyderens særkunnskap 

om bransjen, og pekte derfor på at det "appears likely that there may be separate market for debt collection for 

clients in different sectors, in particular banks and financial institutions, telecoms companies, utilities companies, 

the public sector and SMEs (including trade, retail and e-commerce)." (uthevet her).17 

Det er noe uklart hva Kommisjonen egentlig la til grunn i sitt vedtak, ettersom de skriver i avsnitt 44 at "For 

the purposes of this case, in any event, it can be left open whether there is one differentiated debt collection 

market or separate markets exists depending on the sector in which debt collection takes place", og i avsnitt 78 at 

"The Commission will therefore consider separate markets for debt collection based on the customers’ sector of 

activity". Av avsnitt 140 fremgår det også at "As explained in section III.1.A.1, there is no need to conclude on 

possible segmentations within the debt collection market since in any event the Transaction gives rise to serious 

doubts". Likevel konstaterer også Kommisjonen i samme avsnitt at "Since the market investigation revealed 

there are strong indications that the market could be segmented based on the customers’ sector of activities, the 

Commission will assess the impact of the Transaction based on this segmentation." 

 
15 Kommisjonsvedtaket avsnitt 24. 

16 Kommisjonsvedtaket avsnitt 31-32. Etter Partenes oppfatning er muligheten til egeninkasso en faktor av betydning i den 

konkurransemessige vurderingen, men spørsmålet om det skal hensyntas i markedsavgrensningen er uansett av mindre betydning for 

vurderingen av fusjonen. 

17 Kommisjonsvedtaket avsnitt 43. 
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bransjer, også til tross for de særlige kravene som finansavtaleloven § 45, 1. ledd stiller til overdragelser av 

fordringer der en bank eller et finansforetak er kreditor. 

5.4.2.2 Det geografiske markedet for kjøp av fordringer 

I Kommisjonsvedtaket argumenterte melderen for at det var et geografisk marked for hele EØS-området. 

Under henvisning til en rekke funn fra markedsundersøkelsen, oppfattet Kommisjonen saken annerledes, 

og la heller til grunn en nasjonal markedsavgrensning (avsnitt 117). 

Etter Partenes erfaring, er det en tendens til at det har blitt gjennomført flere porteføljekjøp på tvers av 

landegrenser i nyere tid, og særlig i Norden. Selv om dette tyder på at andre nordiske NPL-virksomheter er 

potensielle konkurrenter til Partene, vil de legge en nasjonal markedsavgrensning til grunn, blant annet 

som følge av forskjeller i nasjonal regulering og markedsforhold. Det vises også til argumentene for den 

geografiske avgrensningen av markedet for fremmedinkasso (punkt 5.3.2.2), som også er relevante her. 

5.4.2.3 Oppsummering 

Basert på det ovennevnte, legger Partene til grunn at det relevante markedet for denne meldingens formål 

er et norsk marked for kjøp av usikrede fordringer mot forbrukere. 

5.4.3 Partenes markedsandeler 

5.4.3.1 Beregning av totalmarkedet og markedsandelene 

Kommisjonen har tidligere lagt til grunn at totalmarkedet utgjør verdien av samtlige anbud. I 

Kommisjonsvedtaket ble salg som følge av bilaterale forhandlinger ikke inkludert i vurderingen av 

totalmarkedet, og markedsandelene ble basert på verdien av og størrelsen på fordringene i løpet av en 

treårsperiode.29 

Det er vanskelig å definere totalmarkedet for kjøp av gjeld, og Partene har ikke samme oversikt over 

anbudskonkurransene som for fremmedinkasso. Bokførte verdier for gjeldsporteføljer kan benyttes som 

en indikator, men i realiteten omfatter totalmarkedet det samlede volumet av privatpersoners misligholdte, 

usikrede inkassogjeld. Det innebærer at markedet også består av bankers og andre finansforetaks 

porteføljer av usolgte volumer. I tillegg er enkelte aktører, herunder PRA Group Norge AS og Svea Finans, 

bokført i utenlandske selskaper eller filialer, og informasjon om størrelsen på deres volumer er derfor ikke 

offentlig tilgjengelig informasjon. Disse forholdene gjør det utfordrende å estimere størrelsen på 

totalmarkedet. 

For denne meldingens formål legger Partene til grunn at totalmarkedet utgjør verdien av balanseført verdi 

hos NPL-aktørene.  

 
29 Kommisjonsvedtaket avsnitt 174 og 175. 
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9 AVTALEN OM FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN MED BILAG 

Vedlegg 1: Intensjonsavtale av 23.12.2021 med vedlegg 

Avtalen er å betrakte som forretningshemmeligheter. 

10 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Vedlagt meldingen følger årsregnskap og årsrapporter for 2021. Disse er godkjent av revisor og 

styrebehandlet, men ikke endelig vedtatt. Partenes årsregnskap og årsrapporter for 2020 er tilgjengelig i 

Brønnøysundregisteret.  

Vedlegg 2: Kredinor – konsernregnskap, årsrapport og revisorberetning 2021 

Vedlegg 3: Modhi – konsernregnskap, årsrapport og revisorberetning 2021 

Ettersom vedleggene ikke er endelige, er også disse å anse som forretningshemmeligheter. 

11 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18 b. Forslag til offentlig 

versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen. 

Vedlegg 4: Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 5: Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

12 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, ber vi 

om å bli underrettet. 

*** 

Med vennlig hilsen 

  

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Eivind Sæveraas 

Advokat 

 


