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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:    Accent Equity 2017 AB 

Organisasjonsnummer:   559260-5926 

Adresse:   Box 5784, 114 87 Stockholm 

 

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

v/advokat Eivind J Vesterkjær og advokatfullmektig  

Karin Johanne Nordby 

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   +47 909 66 843 | +47 907 07 648 

E-postadresse:   eve@thommessen.no | kjn@thommessen.no  

1.2 Øvrig involvert foretak 

Navn:    Norco Spectra Invest AB 

Organisasjonsnummer:   556950-1629 

Adresse:   Bryggargatan 6 A, 111 21 Stockholm  

Postadresse:   Bryggargatan 6 A, 111 21 Stockholm  

Telefonnummer:   +46 70 589 76 18  

E-postadresse:   ove@norcospectra.com  

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

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

av Accent Equity 2017 AB (“Accent”), i forbindelse med Accents erverv av enekontroll i Norco Spectra 

Invest AB (“Norcospectra”), sammen "Partene". 

Den planlagte foretakssammenslutningen innebærer at Accent, gjennom selskapet NSG Interior AB 

("NSG"), erverver 100 % av aksjene i Norcospectra i henhold til aksjekjøpsavtale datert 1. april 2022 

(“Transaksjonen”) fra selskapets nåværende eiere SEB Private Equity (68 %), Utsyn Industrier (19 %), 

Christiania Industrier (5 %) og ansatte og ledelse i selskapet (8 %). Etter foretakssammenslutningen 

kommer Accent til å eie mer enn 90 % av NSG, mens ledelsen og nøkkelpersoner i selskapet vil eie de 

resterende minoritetsandelene. Norcospectra vil bli et frittstående porteføljeselskap i Accent.  

Partene har en samlet omsetning i Norge på over NOK 1 milliard, og partene har hver for seg en 

omsetning i Norge som overstiger terskelverdien på NOK 100 millioner. Foretakssammenslutningen er 

derfor meldepliktig etter konkurranseloven § 18, jf. § 17. 

Gjennomføring av foretakssammenslutningen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet og 

polske konkurransemyndigheter. 
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3 VILKÅRENE FOR Å INNGI FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Norcospectra driver virksomhet innen spesialtilpasset utforming av forretningslokaler, herunder 

detaljhandelsbutikker, kafeer og restauranter. Verken Accent eller selskaper kontrollert av Accent har 

eierandeler i selskaper som driver tilsvarende eller tilgrensende virksomhet, og det foreligger derfor 

ikke noe horisontalt overlapp mellom partene.  

Det er ikke identifisert noen vertikalt berørte markeder mellom partene. Foretakssammenslutningen 

innebærer et svært begrenset vertikalt overlapp som er nærmere beskrevet i punkt 7 nedenfor. 

Partene vil imidlertid verken enkeltvis eller samlet ha en markedsandel over 30 prosent i noe vertikalt 

relatert marked.  

Det inngis på bakgrunn av dette en forenklet melding, jf. forskrift om melding av 

foretakssammenslutninger (meldepliktforskriften) § 3 nr. 3 bokstav c.  

4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME KONSERN 

4.1 Accent Equity 2017 AB 

Accent Equity 2017 er et svensk investeringsfond i Accent-gruppen ("Accentfondene"). Accent har ti 

porteføljeselskaper til en verdi av omtrent SEK 3 000 millioner, mens Accentfondene totalt har 18 

porteføljeselskaper.  

En kort beskrivelse av porteføljeselskapene er inntatt nedenfor:  

• Bedlid Lighting AB (inkl. datterselskaper) driver virksomhet innen design og utvikling av 

lamper og lysarmaturer til forbrukere og næringsdrivende. Mer informasjon er tilgjengelig på 

www.belidlightinggroup.com/en-us  

• East driver virksomhet i klesindustrien, herunder design og produksjon av klær til egne 

kleskolleksjoner og etter forespørsel fra kunder. Mer informasjon er tilgjengelig på 

www.eastdk.com  

• Enerco Group AB (inkl. datterselskaper) leverer tekniske tjenester og vedlikeholdstjenester til 

stål- og papirindustrien, samt energisektoren og kjøretøyindustrien. Virksomheten kan deles 

inn i ulike kategorier; mekanisk vedlikehold og installasjon, mekanisk utvikling og produksjon, 

industriprosjekter, industriell sanitet, varmevekslingstjenester, vannbehandling og ingeniør- 

og automasjonstjenester. Mer informasjon er tilgjengelig på www.enerco.se.  

• Global Leisure Group (inkl. datterselskaper) utvikler og installerer innendørs og utendørs 

lekeplasser for både kommersielle og offentlige aktører. Mer informasjon er tilgjengelig på 

www.spiglobalplay.com. 
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• Götessons Industri AB (inkl. datterselskaper) utvikler og produserer produkter for kontorer, 

konferanselokaler og hoteller. Dette inkluderer for eksempel belysning, møbler, skjerming, 

akustikkløsninger og annet utstyr til kontorer. Götessons tilbyr et standardsortiment av 

møbler og kontorrekvisita til store forhandlere av kontorrekvisita. Mer informasjon er 

tilgjengelig på www.gotessons.com.  

• Lunawood Oy Ltd (inkl. datterselskaper) produserer og selger byggematerialer av tre som et 

alternativ til tradisjonelle byggematerialer og tropiske tresorter. Produktene brukes 

hovedsakelig utvendig, men kan også brukes til bygging og utsmykking av innvendige vegger. 

Mer informasjon er tilgjengelig på www.lunawood.com.  

• Scandinavian Cosmetics Group Holding AB (inkl. datterselskaper) driver virksomhet i 

skjønnhetsindustrien, og selger, distribuerer og markedsfører kjente merkevarer innenfor 

kosmetikk. Kundene er hovedsakelig forhandlere (både i fysiske butikker og på nett) som 

Åhléns, KICKS, H&M og Lyko. Mer informasjon er tilgjengelig på 

www.scandinaviancosmeticsgroup.com. 

• Thor Shipping & Transport AB (inkl. datterselskaper) tilbyr logistikktjenester ved bruk av 

gods, linjetrafikk og skip. Mer informasjon er tilgjengelig på  www.thorshipping.se. 

• Triarca A/S leverer komponenter til infrastrukturløsninger for el og fiber, herunder blant 

annet el-skap og fiberoptikkløsninger. Triarca leverer både standardiserte og skreddersydde 

løsninger. Mer informasjon er tilgjengelig på www.triarca.dk. 

• Blomsterboda AB (inkl. datterselskaper) dyrker og selger planter som selges til forbrukere. 

Mer informasjon finnes på www.blomsterboda.se.  

• Eco Log Group AB (inkl. datterselskaper) produserer og selger skogsmaskiner, hovedsakelig 

til store skogbruksbedrifter og private gründere.  Mer informasjon er tilgjengelig på www.eco-

log.se. 

• Inteno Group AB (inkl. datterselskaper) utvikler og selger sikkerhetsløsninger for bredbånd 

og nettverk. Mer informasjon er tilgjengelig på www.intenogroup.com. 

• Mont Blanc Group produserer transportutstyr til kjøretøy, herunder takbokser og 

sykkelstativ. Mont Blanc Group leverer både til bilprodusenter og forhandlere innenfor 

henholdsvis sport- og bilsegmentet. Mer informasjon er tilgjengelig på 

www.montblancgroup.com. 

• Motum AB (inkl. datterselskaper) tilbyr tjenester innenfor installasjon av og servicetjenester 

til heiser og porter. Mer informasjon er tilgjengelig på www.motum.se. 
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• Oral Care AB er en svensk aktør innenfor private tannhelsetjenester. Mer informasjon er 

tilgjengelig på www.oralcare.se. 

• Steni Group AS (inkl. datterselskaper) produserer og distribuerer innen- og utendørspanel til 

nordiske og internasjonale kunder. Mer informasjon er tilgjengelig på www.steni.com. 

• Tempcon Logistics AB (inkl. datterselskaper) tilbyr transport og logistikktjenester innenfor 

transport av kaldt gods. Selskapet har også en lasteterminal og et logistikksenter i Skåne i 

Sverige. Mer informasjon er tilgjengelig på www.tempcongroup.se. 

• Steen-Hansen AS (inkl. datterselskaper) er aktiv innen produksjon av bunnstoffbelegg for 

akvakulturindustrien, herunder kobberfri beskyttelse av fiskegarn. Mer informasjon er 

tilgjengelig på: www.steen-hansen.no.  

Mer informasjon om Accent og porteføljeselskapene er tilgjengelig på www.accentequity.se. 

4.2 Norcospectra 

Norcospectra er et svensk selskap som tilbyr spesialtilpasset utforming av forretningslokaler i EØS, 

primært i Nord-Europa. Selskapet har sterk tilstedeværelse i Sverige, Norge og Polen gjennom 

datterselskapene Karlsson & Svensson Holding AB og Karlsson & Svensson Projekt AB i Sverige, 

Norcospectra AS og Norcospectra Holding i Norge, og Norcospectra Sp. z o.o og Norcospectra 

industries Sp. z o. o i Polen. 

Selskapet tilbyr en fullservicetjeneste som inkluderer alt fra konseptdesign til konkret utforming av 

hvert lokale, logistikk og installasjon på kundens forretningssted. Hvert forretningslokale er unikt. Det 

utformes av Norcospectras designere og arkitekter for å reflektere kundens merkevare og skape en 

god kundeopplevelse, og bygges av Norcospectras produktingeniører for å sikre høy kvalitet og 

funksjonalitet. 

Norcospectra har hovedkontor i Stockholm, lokale kontorer i Halmstad (Sverige), Hamar og Oslo, samt 

to produksjonssteder i Ciechanów (Polen). Produksjonsstedene inkluderer trevare- og stålfabrikker, 

som samlet sett produserer det skreddersydde interiøret som igjen installeres i kundens 

forretningslokale. Trevarefabrikken fungerer også som en polsk salgsavdeling.  

Mer informasjon om Norcospectra er tilgjengelig på https://norcospectra.com/en.  
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10 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Melder anser at foretakssammenslutningen ikke under noen markedsavgrensning vil ha noen negativ 

virkning på konkurransen. 

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. 

 

*** 

 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Eivind J. Vesterkjær 

Advokat 

 

 

 

 

 

 


