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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn: 

Organisasjonsnummer: 

Adresse: 

Kontaktpersoner for melder: 

Adresse: 

Postadresse 

Telefonnummer:  

E-postadresse:

1.2 Målselskap 

Navn: 

Organisasjonsnummer: 

Adresse: 

Kontaktperson:  

Adresse: 

Telefonnummer:  

E-postadresse:

Altor Fund Manager AB  

556962-9149 

Jakobsgatan 6, SE-111 52, Stockholm, Sverige 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

v/Heidi Jorkjend og Elen Botten  

Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

23 11 13 39/23 11 13 45  

hjo@thommessen.no / eic@thommessen.no 

Nordic Climate Group Holding AB

559287-8176 

Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm, Sverige 

Capillar Equity Investment I AB v/Sindre Mehn 

Riddargatan 12A, 114 35 Stockholm  

92 25 44 88 

sindre.mehn@capillar.no    

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

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

av Altor Fund Manager AB ("Altor") ifm Altors planlagte erverv av 100 % av aksjene i Nordic Climate 

Group Holding AB ("Nordic Climate Group") gjennom Altor Fund V (No. 1) AB og Altor Fund V (No. 2) 

("Transaksjonen"), sammen "Partene". Nordic Climate Group er et heleid datterselskap av NCG 

TopCo AB (org. nr. 559309-6828).   

Altor vil etter gjennomføring av Transaksjonen på varig grunnlag erverve enekontroll over Nordic 

Climate Group, jf. konkurranseloven § 17. 

Aksjekjøpsavtalen ble signert 4. februar 2022. Gjennomføring av Transaksjonen er betinget av 

Konkurransetilsynets godkjenning. Transaksjonen er ikke underlagt meldeplikt til andre 

konkurransemyndigheter. 
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3 VILKÅRENE FOR Å INNGI FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Det foreligger verken et horisontalt eller et vertikalt overlapp mellom Partene. Det inngis på 

bakgrunn av dette en forenklet melding, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 nr. 

3 bokstav a.  

4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE  

4.1 Altor  

Altor er heleid av holdingselskapene Altor Holding V AB og Altor Holding IV AB, som igjen er eid 

(direkte og indirekte) av henholdsvis tolv og åtte privatpersoner. Ingen av aksjonærene har en 

kontrollerende eierposisjon.  

Altors virksomhet er å eie oppkjøpsfond og foreta investeringer i andre selskaper.  

Altor er fondsforvalter av aksjene i Altor Fund V, som inkluderer Altor Fund V (No. 1) AB og Altor Fund 

V (No. 2) AB. Altor Fund V fokuserer på investeringer i mellommarkedsegmentet i Norden samt i den 

tysktalende regionen (DACH). Ingen av investorene har en eierandel i fondet som overstiger 5 %, og 

de har heller ingen vetorettigheter mht fondets aktiviteter. Altor kontrollerer på denne bakgrunn 

utøvelsen av Altor Fund V sine eierbeføyelser i alle fondets selskaper.  

Altor Fund V kontrollerer 11 porteføljeselskaper. Foruten Altor Fund V, består fondsstrukturen av 

Altor 2003 Fund, Altor Fund II (3 porteføljeselskaper), Altor Fund III (6 porteføljeselskaper) og Altor 

Fund IV (14 porteføljeselskaper) (sammen "Altorfondene"). For en nærmere beskrivelse av 

Altorfondenes virksomheter vises til vedlegg 1.  

Ingen av Altorfondene sine porteføljeselskaper driver virksomhet som overlapper med virksomheten 

til Nordic Climate Group.    

Ytterligere informasjon om Altor og Altorfondene er tilgjengelig på www.altor.com.  

4.2 Nordic Climate Group  

Nordic Climate Group er heleid av NCG TopCo AB, som igjen er heleid av Capillar Equity Investment I 

AB (org. nr. 559195-0497), et svensk private equity-selskap som investerer i selskaper med en 

omsetning på mellom SEK 50 og 500 millioner. Nordic Climate Group eier 100 % av aksjene i Nordic 

Climate Group AB.   

Nordic Climate Group består av et antall lokale selskaper med virksomhet innen temperaturkontroll, 

primært innen installasjon og service på temperaturkontrollanlegg. Tjenestene leveres blant annet til 

kunder innenfor butikkdrift, industri og eiendom. Nordic Climate Group har totalt ca. 800 ansatte og 

gruppen eier, direkte og indirekte, 43 selskaper. Av de 43 selskapene i gruppen driver 37 med 

installasjoner og service i Sverige. Ingen av disse har virksomhet eller salg av betydning i Norge. 
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Følgende selskaper, inkludert datterselskaper, i gruppen har virksomhet/salg av betydning i Norge:  

• EPTEC Energi AS, org. nr. 957 492 250 ("EPTEC")  

• Tempra AS, org. nr. 983 718 019 ("Tempra")  

• Perfect Temperature Group AS, org. nr. 919 203 404 ("PTG")  

Les mer om Nordic Climate Group på https://www.nordicclimategroup.se/.  

4.2.1 EPTEC  

EPTEC er en entreprenør innen kulde- og varmepumpeteknologi, og tilbyr rådgivning, prosjektering, 

ingeniørtjenester, produkt- og systemleveranser og service til større bygg og industri. De ulike 

løsningene bygges rundt kuldeanlegg, industrielle varmepumper og varmevekslere. Innenfor bygg og 

industri leverer EPTEC løsninger til blant annet dataromskjøling, energisentraler, idrettsanlegg, 

næringsmiddel og prosessindustri. I tillegg leverer EPTEC prosesspumper, varmevekslere og 

skreddersydde termodynamiske systemer til det norske olje- og gassmarkedet.  

EPTEC ble etablert i 1986 og har avdelinger i Oslo, Moss og Trondheim med 46 ansatte.  

I mars 2022 ervervet EPTEC Buskerud Kulde AS (org. nr. 982 795 044). Buskerud Kulde holder til i 

Hokksund, har 18 ansatte og leverer kuldeanlegg og varmepumper til blant annet sykehus, dagligvare 

og landbruk.  

Les mer om EPTEC på https://www.eptec.no/.  

4.2.2 Tempra  

Tempra prosjekterer og leverer løsninger basert på kulde- og varmepumpeteknikk. Selskapet har 

virksomhet innen transportsektoren med salg, utleie, service og vedlikehold av kjøle- og 

frysecontainere langs hele Norskekysten. I tillegg leverer Tempra til kunder innen industri, dagligvare 

og storkjøkken, og oppvarming/nedkjøling av butikker, kontorer og skoler gjennom levering av 

løsninger som dekker behovet for kjøl, frys og varme. Kjøl, frys og varmeløsninger leveres også til skip 

og offshore-sektoren.  

Tempra ble etablert i 1982, og har hovedkontor i Ålesund og avdelingskontor i Oslo. 

Les mer om Tempra på www.tempra.no.  

4.2.3 PTG  

PTG er en leverandør av temperatur- og energiløsninger. Samlet tilbyr PTG kjøle-, fryse- og 

energieffektiviseringsløsninger innen segmentene marine, industri, kommersiell og klima. Gruppens 

virksomhet i Norge drives i hovedsak gjennom fem selskaper: 
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10 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 

 

 

 

Elen Ingrid Cornelia Botten 

Advokatfullmektig 

 

 


