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1 KONTAKTINFORMASJON  

1.1  Foretak som erverver kontroll  

Navn: Holdbart AS 
Org.nr.: 815 664 582 
Adresse: Høgdaveien 1 

1543 Vestby 
 
 

1.2 Representant   

Navn: Wikborg Rein Advokatfirma 
Kontakt:  Preben Milde Thorbjørnsen  
Adresse: Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo  
Telefon: +47 416 49 340 
E-post:  
 

pmt@wr.no 
 
 

1.3 Målselskap  

Navn: PVH AS  
Org.nr.: 820 195 442 
Adresse: Brokelandsheia 20 

4993 Sundebru 
 
 

 

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN  

Meldingen gjelder Holdbart AS' (heretter "Holdbart") planlagte erverv av kontroll over PVH AS 
(heretter "PVH") fra PVH Invest AS. PVH er en leverandør av overskudds-dagligvarer i Norge. I 
henhold til avtalen mellom partene vil Holdbart kjøpe 100 prosent av aksjene i PVH. Etter 
gjennomføringen av transaksjonen vil Holdbart følgelig ha konkurranserettslig enekontroll over PVH. 
 
For ordens skyld fremlegges signert aksjekjøpsavtale:  

Bilag 1: Signert aksjekjøpsavtale 

Holdbart er kontrollert av private equity-selskapet Summa Equity AB, som fokuserer på investeringer i 
blant annet selskaper som fremmer en mer effektiv og bærekraftig bruk av samfunnets ressurser.  

Holdbart AS, som Summa Equity kjøpte i 2021, selger overskudds-dagligvarer på butikkleddet. PVHs 
og Holdbarts virksomheter står følgelig i et vertikalt forhold til hverandre. Det opplyses for ordens skyld 
at Holdbart i 2021 hadde en omsetning på 4,17 millioner kroner til dagligvarebutikker, grossister og 
HORECA-segmentet, av en totalomsetning på 329,17 millioner kroner. Det er hovedsakelig snakk om 
sporadisk videresalg av varer som i utgangspunktet var tiltenkt å skulle selges i Holdbarts butikker.  
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Holdbart driver med andre ord ikke med innkjøp av overskudds-dagligvarer for videresalg til 
dagligvarebutikker slik PVH gjør og etter melders syn kan ikke den marginale og tilfeldige 
omsetningen Holdbart hadde til detaljistleddet i 2021 medføre at Holdbart er å anse som en aktør på 
leverandørleddet i dagligvaremarkedet. PVH og Holdbart har følgelig ikke horisontal overlapp i 
konkurranseloven § 18a sin forstand (de har ikke virksomhet på samme omsetningsledd).  

Ingen av Summa Equitys øvrige porteføljeselskaper har horisontalt eller vertikalt overlappende 
virksomhet med PVH.  

Gjennomføringen av foretakssammenslutningen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet 
og er ikke meldepliktig til andre konkurransemyndigheter. Transaksjonen er planlagt gjennomført 10. 
august 2022.  

3 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAK  

3.1 Holdbart AS 

Holdbart selger overskuddsvarer (i hovedsak mat), dvs. varer som ikke skal selges gjennom vanlige 
dagligvarebutikker i Norge og som ellers ville ha blitt kastet/destruert. Det kan være produkter som har 
kort "Best Før Dato", har passert "Best Før Dato", er utgått av sortimentet, har pakningsendringer, 
eller produkter som er sesongbaserte eller overproduserte. Forretningsmodellen er ment å redusere 
matsvinn og miljøpåvirkningen fra matproduksjon og grossistvirksomhet, samt å maksimere verdien til 
leverandører og kunder gjennom en bærekraftig verdikjede.  

Holdbart er som nevnt innledningsvis kontrollert av Summa Equity. Summa Equity er et svensk private 
equity selskap som forvalter tre investeringsfond som fokuserer på investeringer i mellomstore 
bedrifter i Nord-Europa. Summa Equity har sitt hovedkontor i Stockholm.  

Summa Equity er et datterselskap av Summa Equity Holding AB. Summa Equity Holding AB er et rent 
holdingselskap. 

I det følgende gis det en oversikt over øvrige Summa Equity-kontrollerte porteføljeselskaper og en kort 
beskrivelse av de respektive selskapers virksomhet.  

3.1.1 Infobric AB  

Infobric er leverandør av tilgangskontrollsystemer for byggeplasser. Tjenestetilbudet omfatter 
administrasjon av mannskapsregistrering, adgangskontroll, kompetansestyring, og oversikt over 
leverandørkjeden. Selskapet har kontorer i Sverige, Norge, Finland og Storbritannia.  

3.1.2 Milarex Sp. z o. o. 

Milarex er en produsent av bærekraftige lakseprodukter. Milarex har hovedkontor i Polen, samt 
kontorer i Frankrike, Norge, Tyskland, Italia og Storbritannia. 

3.1.3 Norsk Gjenvinning Gruppen AS 

Norsk Gjenvinning er Norges største leverandør av gjenvinnings- og miljøtjenester. Konsernet har 
også virksomheter i Sverige, Danmark og Storbritannia. Konsernet tilbyr tjenester knyttet til 
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6 GRUNNLAGET FOR FORENKLET MELDING  

Transaksjonen gir verken opphav til horisontal overlapp eller vertikalt overlappende markeder hvor 
partene enkeltvis eller samlet har en markedsandel som overstiger 30 prosent. Vilkårene for å inngi 
forenklet melding er følgelig oppfylte, jf. meldepliktforskriften § 3 (3) b og c).  

7 ÅRSRAPPORTER 

Årsberetning og årsregnskap for Summa Equity AB, samt for Holdbart AS, er inntatt i det følgende. 

Bilag 2: Årsberetning og årsregnskap for Summa Equity for 2020 og for Holdbart AS for 20209 

Bilag 3: Årsberetning og årsregnskap for PVH AS for 2021 

8 FORRETNINGSHEMMELIGHETER  

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter. Forslag til offentlig versjon av meldingen, 
samt en begrunnelse for forslaget, følger vedlagt som  

Bilag 4: Begrunnelse for forslag til offentlig versjon  

Bilag 5: Forslag til offentlig versjon av konkurransemeldingen.  

 

 

*** 

Oslo, 17. juni 2022 
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS 

 
Preben Milde Thorbjørnsen 

 

 

9 Se også Summa Equitys porteføljerapport for 2020: https://portfolioreport.summaequity.com/  

 


