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1. KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:  Interwell AS  

Adresse:  Kvernevik Ring 117, 4048 Hafrsfjord 

Org.nr.:  995 927 470 

 

1.2 Kontaktperson 

Navn:  Advokatfirmaet Schjødt AS 

  Advokat Morten Henriksen 

Adresse:  Postboks 2020, 5817 Bergen  

Telefon:  55 55 35 58 / 404 68 550  

E-post:                Morten.henriksen@schjodt.com  

 

1.3 Målselskap 

Navn:  Petroleum Technology Company AS    

Adresse:  Slettestandveien 13, 4002 Stavanger 

Org.nr.:                985 027 463 

 

1.4 Kontaktperson 

Navn:  Audun Berg  

Adresse:  Hordaveien 9, 4307 Sandnes    

Telefon:  90851780 

E-post:                audun.berg@ptc.no 
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2. BESKRIVELSE AV TRANSAKSJONEN 

2.1 Innledning 

(1) Foretakssammenslutningen innebærer at Interwell AS (heretter "Interwell" eller "Melder") 

erverver 100% av aksjene i Petroleum Technology Company Holding AS ("PTC Holding") 

som i sin tur eier 100 % av aksjene i Petroleum Technology Company AS (heretter "PTC" 

eller "Målselskapet") fra Herkules Private Equity IV (Jersey-I) L.P., Herkules Private Equity 

IV (Jersey-II) L.P og ESP 2008 Conduit LP (heretter "Selger"), og dermed enekontroll over 

Målselskapet. 

2.2 Transaksjonsstrukturen  

(2) Transaksjonen gjennomføres ved at Interwell erverver 100 % av aksjene i PTC Holding i 

henhold til aksjekjøpsavtale datert 21. april 2022 ("Aksjekjøpsavtalen"). PTC Holding eies 

av Herkules Private Equity IV (Jersey-I) L.P. og Herkules Private Equity IV (Jersey-II) L.P. 

med ca. 88 %, og av ESP 2008 Conduit LP med ca. 12 %. PTC Holding eier på tidspunktet for 

signering av Aksjekjøpsavtalen ca. 51 % av PTC, mens de resterende 49 % eies av nåværende 

og tidligere ansatte i PTC (samlet omtalt som "Minoritetsaksjonærene"). I forbindelse 

med signering av Aksjekjøpsavtalen vil det samtidig inngås en intern aksjekjøpsavtale 

mellom PTC Holding og Minoritetsaksjonærene vedørende kjøp og salg av de resterende 49 

% av aksjene fra Minoritetsaksjonærene til PTC Holding som sikrer at på PTC Holding vil 

eie 100 % av aksjene i PTC på tidspunktet for gjennomføring av Aksjekjøpsavtalen. 

(3) Det er et vilkår i avtalen at transaksjonen skal godkjennes av Konkurransetilsynet, og formell 

overtakelse vil derfor først finne sted etter at nødvendig godkjenning foreligger. 

2.3 Formålet med transaksjonen  

(4) Interwell driver virksomhet innen olje- og gassforsyningsmarkedet, primært med 

produksjon og tjenester for økt olje- og gassutvinning for globale oppstrøms 

energiselskaper. 

(5) PTC er på sin side aktive innenfor utvikling og salg av produksjonsenheter og tilknytte 

programvarer til bruk i olje- og gassnæringen. De tilbyr produkter og tjenester innen 

gassløftningssystemer, brønnhoder og ulike typer av kjemiske injeksjoner. 

(6) Interwell og PTC er begge nisjeleverandører innenfor hver sine segmenter av verdikjeden. 

Selskapene har ingen produktmessig overlapp eller kannibaliserende inntektsstrømmer, 

men en stor del av porteføljene er komplementære. Et kombinert selskap vil kunne være i 

stand til å konkurrere om et bredere antall kontrakter ved at de kan pre-kvalifiseres som en 

større leverandør enn enhetene isolert sett. 

(7) I tillegg blir det inntektsmessige synergier ved at Interwell kan bruke sin markedsposisjon i 

Midtøsten til å akselerere veksten for PTCs produktportefølje, og PTCs etablerte 

tilstedeværelse vil kunne akselerere Interwells vekst i Brasil. 

(8) Et samlet norsk selskap vil i større grad være i stand til å ta opp konkurransen med større 

internasjonale full-integrerte oljeservice-selskaper som f.eks. Schlumberger, Weatherford, 

Halliburton og Baker Hughes. 
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2.4 Meldeplikt  

(9) Transaksjoner der en eller flere foretak samlet eller hver for seg varig overtar kontroll over 

et annet foretak er meldepliktige til Konkurransetilsynet jf. krrl. § 18. 

(10) Det er klart at Interwell gjennom ervervet av 100 % av aksjene vil oppå varig enekontroll 

over PTC, slik at transaksjonen er meldepliktig, jf. krrl. § 18, jf. § 17.   

(11) Videre har Melder og Målselskapet en omsetning som samlet og hver for seg overstiger 

terskelverdiene i § 18 (2), jf. nærmere om dette under punkt 4. 

(12) Samtidig er vilkårene for å inngå forenklet melding oppfylt, da det ikke foreligger horisontal 

overlapp mellom partenes virksomhet, og i alle tilfeller vil partenes markedsandel ikke 

overstige 20%, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr.3 bokstav a 

og b. Det vises i den forbindelse til redegjørelsen inntatt under punkt 5. 

3. BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE 

3.1 Melder 

3.1.1 Interwell AS 

(13) Interwell er en norsk leverandør av høyteknologiske brønnverktøy til nasjonale og 

internasjonale energiselskaper. Deres produkter og tjenester brukes gjennom hele brønnens 

livssyklus, fra bore- og byggefasen frem til plugging- og forlatelsesstadiet. Deres kompetanse 

og teknologi knytter seg til reservoar- og strømningssikringsapplikasjoner, grunne og 

dyptliggende brønnbarrierer, banebrytende P&A-løsning for brønnintegritet og spesielle 

nisje-kompletteringsprodukter. Dette omfatter også ''plug-and-straddle''-løsninger med 

tilhørende innstillings-, trekke- og måleverktøy. 

(14) Interwell har Fc Well Invest AS som sin største eiere, med en eierandel på ca. 63 %. Øvrige 

aksjonærer er i hovedsak gründere som har sitt virke i selskapet.  

(15) Fc Well Invest AS er et selskap kontrollert av investeringsselskapet Ferd Holding AS 

(heretter "Ferd"). Ferd er et familieeid investeringsselskap.   

(16) Interwell og dets datterselskaper utvikler og leverer høyteknologisk utstyr og tjenester til 

olje- og gassnæringen verden rundt. Deres forretningsidé og strategi er å bidra til økt 

sikkerhet i kritiske brønnoperasjoner og høyere utvinningsgrad av hydrokarboner for den 

globale olje- og gassindustrien gjennom å tilby spesialiserte brønnverktøy og applikasjoner. 

(17) Foruten aktiviteten i de norske selskapene, har konsernet datterselskaper i UAE, USA og 

UK. Gjennom det norske datterselskapet Interwell Norway AS har de også filialaktivitet i 

Danmark.  

(18) Interwell AS har kontrollerende eierandel i følgende selskaper i Norge:  

Foretak Forretningsområde Eierandel 

Interwell Norway AS 
(org.nr. 980 404 048) 

Leveranse av utstyr og tjenester til 
oljevirksomhet i Norge og utlandet 

100 % 
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Interwell Us Holding 
AS (org.nr. 998 175 
860) 

Holdingselskap med formal om å 
investere i virksomhet tilknyttet 
oljeservice og andre tilknyttede 
virksomheter. 

100 % 

Interwell P&A AS 
(org.nr. 915 558 410) 

Utvikling, produksjon, salg og 
lisensiering av metoder, materialer 
og utstyr for plugging og 
abandonering av olje- og 
gassbrønner. Tilbyder av handels-, 
service- og agenturvirksomhet for 
oljeservice. Investering i virksomhet 
med tilknytning til olje- og 
gassnæringen. 

100 % 

Cannseal AS (org.nr. 
993 443 573) 

Utvikling og salg av teknologi relater 
til plugging av brønner innenfor olje- 
og gassindustrien.  

100 % 

Flowpro Well 
Technology AS 
(org.nr. 911 918 196) 

Utvikling, produksjon og 
distribusjon av kompletteringsutstyr 
for olje- og gassnæringen.  

100 % 

 

(19) Interwell har hovedkontor i Stavanger og et ingeniør- og forskningssenter i Trondheim. 

Selskapet har ellers åtte driftsenheter verden rundt, herunder i Aberdeen, Abu Dhabi, 

Houston, Kuala Lumpur og Perth.   

(20) Totalt har Interwell og deres datterselskaper rundt 242 ansatte i Norge.  

(21) Interwell er ikke medlem av noen bransjeorganisasjoner i Norge. 

(22) Mer informasjon om Interwell er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: 

https://www.interwell.com/about-us/  

3.1.2 Ferd 

(23) Ferd er et familieeid investeringsselskap som har kontrollerende eierandel i Fc Well Invest 

AS. Ferd er organisert i seks forretningsområder: Ferd Capital, Ferd External Managers, Ferd 

Impact Investing, Ferd Invest, Ferd Real Estate and Ferd Social Entrepreneurs.  

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

kapitalinstrumenter. Ferd Capital har per i dag eierandeler i Aibel, Brav, Broodstock, 

Fjord Line, Fürst Medisinsk Laboratorium, Interwell, Mestergruppen, Mnemonic, 

Norkart, Servi Group, Simployer og Try. I tillegg har Ferd Capital eierinteresser i de 

børsnoterte selskapene Benchmark, Boozt, Elopak og Nilfisk.  

En nærmere beskrivelse av de andre investeringene i Ferd Capital finnes på 

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

• Ferd External Managers investerer i fond som gir konsernet internasjonal 

eksponering. 
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other down-hole equipment, including pumps, valves and flow controls, as well as 

above-ground devices, also referred to as ‘surface’ equipment.  

(39) Videre har EU-Kommisjonen ansett markedet for fullføringsprodukter og tjenester som i det 

minste å være med EØS-utstrekning.3 I avgjørelsen M.5839 - SCHLUMBERGER/ SMITH 

INTERNATIONAL uttalte Kommisjonen imidlertid at "a large majority of customers and 

competitors consider the market for completion products and services worldwide". 

Kommisjonen konkluderte ikke rundt det geografiske marked.    

(40) Partene er av den oppfatning at markedet har en global utstrekning fordi konkurransen om 

kundene skjer på et internasjonalt plan. Både kunder og leverandører opererer på ett globalt 

marked. Kundene kan kjøpe inn produkter og tjenester fra både nasjonale og internasjonale 

tilbydere. 

(41) Selv om EU-Kommisjonen ikke fant det nødvendig å konkludere endelig på sin 

markedsavgrensning, indikerte deres markedsundersøkelser at det globale markedet for 

"completion products and services" måtte segmenteres ytterligere som følge av at 

enkeltkomponenter ikke er substituttbare ut fra teknologi og bruksområde, men i stedet 

anses som komplementære ved at de inngår i samme verdikjede og kan erverves på 

enkeltkontraktsbasis.4  

(42) Partene er av den oppfatning at markedet for "completition products and services" må 

segmenteres ytterligere basert på at løsningenes teknologi og bruksområde knytter seg til 

ulike deler av brønnen og dennes levetid, som ikke er substituerbare med hverandre.5 En 

slik forståelse underbygges av analyse- og rådgivningsselskapet Rystad Energys 

bransjeoversikt. Rystad Energy deler inn markedet for ''completion'' tilknyttet olje- og 

gassbrønner i syv segmenter; i) Wellheads, ii) Isolation products, iii) Liner systems, iv) 

Completion systems, v) Testing and production services, vi) Stimulation/chemicals og vii) 

Artificial lift. 

(43) PTC tilbyr i dag produkter og tjenester innenfor segmentet ''wellheads'' eller brønnhoder. 

Løsningene er rettet mot å redusere risikoen for ukontrollert utslipp av formasjonsvæsker. 

PTC har også trykkontrollutstyr til installasjon av brønnhodeproduktene. Videre har PTC 

salg av produkter og tjenester innenfor segmentet ''stimulation/chemicals'', herunder hvelv 

og injeksjonsverktøy som brukes i brønner med avleiring eller korrosjonsproblemer som 

krever injeksjon av behandlingskjemikalier, samt "gas lift systems" som faller inn under 

segmentet "artificial lifts".6 Disse produktene er installert dypt i brønnen i produksjonsrøret 

og ikke i brønnhodet og fører til økt produksjon i brønner. De skiller seg dermed fra 

Interwells produkter som faller i kategorien "completition services" og som i hovedsak 

stenger for produksjon. 

(44) Interwell har i dag sin primærvirksomhet innen reservoar- og 

strømningssikringsapplikasjoner og produktløsninger for brønnbarrierer, som primært vil 

falle inn under "liner systems" og "isolation products". Selskapet tilbyr også 

 

3 M.1140-Halliburton/Dresser, para 26 og COMP/M.5839 - SCHLUMBERGER/ SMITH INTERNATIONAL, para 76-78.  
4 M.1140-Halliburton/Dresser, para 16-18, COMP/M.5839 - SCHLUMBERGER/ SMITH INTERNATIONAL, para 71.   
5 M.5839 - SCHLUMBERGER/ SMITH INTERNATIONAL, para 70.  
6 Markedet for "Artificial lifts" ble behandlet i M.8297 - GE / BAKER HUGHES hvor av EU-Kommisjonen fant at markedet 

måtte segmenteres ytterligere basert på teknologi som benyttes sett i sammenheng brønnens spesifikke forhold.  
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nisjekompletteringsprodukter hvor glass er en barriere som vil falle inn under "completition 

services". 

(45) Som det fremgår av det overnevnte, er det ikke noe horisontale overlapp mellom selskapenes 

virksomhet på disse markedene.  

(46) Det foreligger heller ingen faktiske vertikale overlapp mellom partenes virksomhet. Det 

eksisterer heller ingen potensielle vertikale overlapp, da Partene som beskrevet ovenfor har 

komplementære produkter som ikke kan inngå som input i hverandres produkter.  

(47) På denne bakgrunn er det klart at det verken foreligger horisontal eller vertikal overlapp 

mellom partenes virksomheter og vilkårene for forenklet melding er dermed oppfylt jf. 

forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr. 3 bokstav a. 

6. KONKURRENTER, KUNDER OG LEVERANDØRER  

(48) Med grunnlag i at det verken foreligger horisontal eller vertikal overlapp mellom Partenes 

virksomhet er det ikke relevant å oppgi fem største konkurrenter, kunder eller leverandører.  

7. MELDING TIL ANDRE KONKURRANSEMYNDIGHETER 

(49) Transaksjonen er ikke meldepliktig i andre jurisdiksjoner.  

8. ÅRSBERETTNING OG ÅRSREGNSKAP 

(50) Årsberetning og årsregnskap for Melder og deres porteføljeselskap, samt Målselskapet er 

tilgjengelig via: www.brreg.no    

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS 

 

 

Morten U. Henriksen 

Advokat 

 

 
MORTEN.HENRIKSEN@SCHJODT.COM 

 


