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2 KONTAKTINFORMASJON 

2.1 Melder 

Navn:    Mestergruppen Byggevare AS  

Organisasjonsnummer:   997 166 221 

Adresse:   Nils Hansens vei 8  

Postadresse:   0667 Oslo 

 

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

    v/advokat Eivind J. Vesterkjær og advokatfullmektig Inger Clem 

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   +47 90 96  68 43 / +47 48 26 99 24 

E-postadresse:   eve@thommessen.no / icl@thommessen.no  

2.2 Øvrig involvert foretak 

Navn:    XL Bygg Dale Malo AS 

Organisasjonsnummer:   930 917 346  

Adresse:   Myrbostadvegen 72 

Postadresse:   6440 Elnesvågen  

3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Den planlagte foretakssammenslutningen innebærer at Mestergruppen, i henhold til avtale om kjøp 

og salg av aksjer i XL-Bygg Dale Malo, inngått 8. april 2022 («Aksjekjøpsavtalen»), på varig basis 

overtar kontroll over XL-Bygg Dale Malo AS, gjennom erverv av 100 % av aksjene i selskapet fra Dale 

Malo Holding AS.  

Foretakssammenslutningen er meldepliktig i henhold til konkurranseloven § 18 jf. § 17, ettersom 

hvert av de involverte foretakene har en omsetning som overstiger NOK 100 millioner og de samlet 

har en omsetning som overstiger NOK 1 milliard i Norge. 

Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet og planlegges 

gjennomført når godkjennelse foreligger.    

For ytterligere informasjon om Transaksjonen viser vi til Aksjekjøpsavtalen med vedlegg, jf. punkt 10 

nedenfor. 
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4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME KONSERN 

4.1 Ferd AS 

Mestergruppen AS, som eier Mestergruppen Byggevare AS, eies med ca. 75 % av Ferd MG Holding AS 

(hvor Ferd AS er hovedeier). Ferd AS («Ferd») er et familieeid investeringsselskap. Selskapet er 

organisert i seks forretningsområder: 

• Ferd Capital investerer i både privateide og børsnoterte selskaper, samt andre 

kapitalinstrumenter. Per 1. april 2022 hadde Ferd Capital eierandeler i Aibel, Brav, 

Broodstock Capital, Fjord Line, Fürst, Interwell, Mestergruppen, Mnemonic, Norkart, Servi, 

Simployer og Try. I tillegg har Ferd Capital eierinteresser i de børsnoterte selskapene 

Benchmark Holdings, Boozt, Elopak og Nilfisk. En nærmere beskrivelse av investeringene 

finnes på https://ferd.no/capital/vare-virksomheter/.  

• Ferd Eiendom har virksomhet innen aktiv utvikling, forvaltning og gjennomføring av 

miljøvennlige prosjekter. I porteføljen er blant annet Tidemannsbyen på Ensjø.  

• Ferd Ekstern Forvaltning investerer i fond som gir konsernet internasjonal eksponering. 

• Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte selskaper, med en portefølje på inntil 25 

investeringer.  

• Ferd Impact Investing investerer i tidlig fase selskaper som har potensiale til å både levere 

en positiv effekt på FNs bærekraftsmål og risikojustert avkastning, særlig innen fornybar 

energi, proptech og akvakultur. Investeringene skjer primært gjennom fond og andre former 

for partnerskap.  

• Ferd Sosiale entreprenører investerer i sosiale entreprenører og den aktive porteføljen 

besto per 31. desember 2020 av 11 selskaper, blant annet Atlas, Auticon og 

Forskerfabrikken. 

Mer informasjon om Ferd finnes på http://www.ferd.no. 

4.2 Mestergruppen Byggevare AS  

Mestergruppen Byggevare AS («Mestergruppen») eies 100 % av Mestergruppen AS, som igjen eies av 

Ferd MG Holding AS med 75 % (hvor Ferd er hovedeier) og av en rekke mindre aksjonærer, hvorav de 

største er Byggtorget MG Holding AS (eies av medlemsbedrifter i Byggtorget) med ca. 8 %, Ski Bygg 

Gruppen Invest AS (3,45 %) og Kronsteingruppen Invest AS (ca. 2%).  

Mestergruppen-konsernet er et byggevarekonsern som har virksomhet innen byggevarehandel, 

huskjededrift for byggmesterbedrifter/entreprenører og prosjekt-/eiendomsutvikling. Konsernet har 

to hovedforretningsområder: (i) byggevarer, overflateprodukter og huskjeder og (ii) bolig- og 

tomteutvikling. Mestergruppen-konsernet har virksomhet i Norge og Sverige.  
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• Etablering i grossistmarkedet krever, i tillegg til kunde- og leverandørkontrakter, 

logistikkfasiliteter og ressurser til å håndtere salg og prising.  

• Byggevareutsalg etableres vanligvis i eksisterende industri- og handelslokaler. Veien fra 

beslutning til åpning er kort, det er ofte ikke påkrevd med omregulering og 

ombyggingskostnadene er begrensede, noe som tilsier lave etableringshindre. 

Mestergruppen opplever at særlig Coop og Byggmax har en offensiv etableringsstrategi og 

stadig etablerer nye butikker. Åpning av nye butikker i eksisterende industri- og 

handelslokaler kan gå relativt raskt (ca. 6 måneder).   

• Det er videre lave etableringshindre på kjedenivå. Etableringen av Byggmax i Norge i  2007 (i 

Sverige fra 1993)13, som i dag har 44 butikker i Norge, og jem & fix i Norge i 2018 (i Danmark 

fra 1986) viser med all tydelighet at det er mulig å etablere nye byggevarekjeder i Norge. Den 

stadige veksten i markedet gjør også etablering i dette markedet attraktivt.  

Kort oppsummert er det norske byggevaremarkedet karakterisert av mange og ulike aktører, jevn 

god vekst, god mobilitet blant kjedetilknyttede utsalgssteder, vekstambisjoner hos flere av aktørene 

og lave etableringshindre hva gjelder både enkeltutsalg og nye kjeder. 

6.3 Produktmarkedet for sluttleddomsetning av byggevarer gjennom byggevareutsalg 

I tråd med avgrensningene som er gjort ovenfor i punkt 6.1.1 og 6.1.2 vil vi i det følgende redegjøre 

nærmere for Transaksjonens eventuelle virkninger i markedet for sluttleddomsetning av byggevarer 

gjennom byggevareutsalg.  

Som det fremgår av punkt 6.2.2 ovenfor er konkurrentbildet sammensatt. For den 

konkurransemessige vurderingen av Transaksjonen anses det ikke nødvendig å vurdere proff- og 

privatsegmentet separat eller vurdere konkurranseforholdene relatert til byggevareutsalg av ulike 

størrelser og/eller bestemte produkter som også omsettes i andre kanaler enn byggevarehus, da 

Transaksjonen ikke er egnet til å påvirke konkurransen negativt uansett markedsavgrensning. 

Den vertikale relasjonen mellom sluttleddsmarkedet og Partenes aktiviteter i innkjøpsmarkedet 

behandles nedenfor i punkt 7. 

6.4 Det geografiske markedet for sluttleddomsetning av byggevarer gjennom 

byggevareutsalg 

6.4.1 Møre og Romsdal  

XL-Bygg Dale Malo har som tidligere nevnt fire byggevareutsalg, som alle ligger i Molde-regionen. 

Som et utgangspunktet er det hensiktsmessig å anse det relevante geografiske markedet for å 

omfatte minst hele Møre og Romsdal, av følgende grunner:  

 
13 Byggmax har i dag 169 varehus, hvorav 43 butikker er i Norge (per 2020), se 

https://mb.cision.com/Main/109/3319973/1397535.pdf side 3.  

















  

 

 17180526/1  23 

 

Vedlegg 6:  Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 7:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

13 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 at vi blir underrettet. 

*** 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

Eivind J. Vesterkjær 

Advokat 

 

 

 

 

 

 


