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Selskapet Office Management (eid av Nalka Invest) har en begrenset online omsetning som i noen grad
gjelder liknende produkter som målselskapet, dog med fokus på salg til virksomheter.
For øvrig har ingen av porteføljeselskapene i Nalka Invest overlappende virksomhet med målselskapet.
For ordens skyld opplyses at virksomheten i Inter IKEA Group utelukkende er knyttet til forbedring,
utvikling og ekspansjon av IKEA-konseptet. IKEA-varehusene kontrolleres ikke av kjøpergruppen.
4.1.2 Nærmere om Lekolar AS («Lekolar Norge»)
Lekolar
Norge
er
leverandør
av
inventar/innredning,
møbler,
pedagogiske
produkter/utdanningsmateriell, utemøbler/utelekeapparater, leker, spill, formings- og kontormateriell til
skole, SFO, barnehage og institusjon.
Lekolar Norge deltar jevnlig i offentlige anbudskonkurranser. I tillegg leverer Lekolar Norge til offentlige
kunder utenfor anbudsregelverket (f.eks. fordi innkjøpet er under terskelverdi) og til private barnehager
og skoler. Lekolar Norge har ingen butikker og selger ikke direkte til privatpersoner.
For mer informasjon om Lekolar Norge vises til selskapets hjemmeside: https://www.lekolar.no.
4.2 Målselskap: Panduro Förvaltning AB
4.2.1 Overordnet om konsernet
Panduro Förvaltning AB er før foretakssammenslutningen eid av Peter Panduro (≈37,7 %), Thomas
Panduro (≈37,6 %) og Jesper Panduro (≈24,7 %).
Panduro Förvaltning AB er morselskap i Pandurokonsernet («Panduro»). Selskapets virksomhet i
Norge drives gjennom selskapet Panduro Hobby A/S, org.nr. 915 024 815 («Panduro Norge»).
Bilag 3 Skisse over konsernstruktur Panduro
Panduro er aktiv innenfor hobbymaterialer, hovedsakelig gjennom butikker, men også i noen grad via
e-handel. Panduro har ikke inngitt tilbud i offentlige anbudskonkurranser siden begynnelsen av 2000tallet. Der Panduro selger til slike kunder, er dette basert på direkte henvendelser fra kunden.
Panduro har en viss grossistomsetning, delvis gjennom salg til forhandlere, men også gjennom et såkalt
«butikk-i-butikk-konsept». Sistnevnte gjelder kun i Sverige og innebærer at Panduro har en liten «butikk»
i et annet selskaps butikklokale. Panduro driver ikke denne virksomheten selv, den aktuelle butikken
kjøper produktene av Panduro for videresalg til sluttkunde.
Panduros sortiment omfatter følgende produktkategorier:
-

Maling og tegning (f.eks. DIY-hefter, pensler, maletilbehør, penner, kritt)
Barn og junior (f.eks. leker, leire, DIY-hefter, eksperimentsett)
Sy og strikk (f.eks. tekstiler, bånd, garn, ull, filt, broderi, sytilbehør)
Skape og dekorere (f.eks. dekormateriell, leire, støping, rammer)
Papir og stempel (f.eks. basispapir, dekorpapir, stempler, bøker, DIY-hefter)
Lim, lakk og tape
Smykker og tilbehør (f.eks. smykkesett, tråder, anheng, perler, smykkeskrin, bøker, DIY-hefter)
Godteri og baking (f.eks. konditorfarger, strøssel)
Fine Art (via datterselskapet Kreatima) (kvalitetsprodukter som f.eks. penner, papir, leire, farger,
pensler, maling, rammer, malerduker)
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Lekolars produkter er rettet inn mot skoler/barnehager og Lekolar selger mer generiske produkter i store
volumer. Produktene har normalt et pedagogisk formål og sortimentet er tilpasset til å bidra til
pedagogers arbeid i henhold til læreplanene. En betydelig andel av Lekolars omsetning skjer innenfor
anskaffelsesregelverket.
Panduro fokuserer primært på familiers innendørsaktiviteter og selger tilnærmet utelukkende til
privatpersoner gjennom detaljhandel (primært egne butikker) og noe e-handel. Panduro deltar ikke i
offentlige anbudskonkurranser. Der Panduro selger til offentlige virksomheter, skjer dette via direkte
henvendelser fra kunden. Selv om Panduro også har noe grossistomsetning, er denne meget begrenset.
Uavhengig av om en avgrenser et felles marked for all omsetning til sluttkunder eller om det avgrenses
separate markeder for hhv. salg innenfor og utenfor anskaffelsesregelverket, gir transaksjonen ikke
opphav til noen berørte markeder, da partenes samlede markedsandel ikke overstiger 20 % i noen
markeder med horisontalt overlapp. De vertikale koblingene mellom partene er også meget begrenset.
Nedenfor redegjøres nærmere for de tre overlappende produktkategoriene angitt over. Det redegjøres
også nærmere for partenes ulike distribusjonskanaler.
6.2
Relevante produktmarkeder
6.2.1 Håndarbeid og kreativ forming
Så langt partene kjenner til finnes lite relevant praksis fra Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen
vedrørende håndarbeid og kreativ forming. Partene har et bredt sortiment innenfor håndarbeid og kreativ
forming. Partene møter blant annet konkurranse fra spesialistleverandører, innrettet mot håndarbeid og
kreativ forming, samt fra aktører som tilbyr et bredt sortiment av det aktuelle segmentet utenfor sin
hovedvirksomhet, f.eks. dagligvarehandelen. I tillegg kommer økende online-salg fra aktører som tilbyr
et helhetlig sortiment innenfor håndarbeid og kreativ forming.
Partene anser det ikke hensiktsmessig å ytterligere segmentere håndarbeid og kreativ forming utfra
særskilte produktkategorier, men all den tid transaksjonen, uansett markedsavgrensning, ikke vil hindre
effektiv konkurranse, er det ikke nødvendig å endelig konkludere på dette punktet.
6.2.2 Klassiske leker
Markedet for leker er tidligere vurdert av EU-Kommisjonen i en sak fra 1997. 2 I beslutningen beskrives
følgende kategorisering av leker som allment akseptert av industrien og i markedsundersøkelser;
klassiske leker, som leker for spedbarn og småbarn, dukker, kosedyr, byggesett, brettspill, puslespill,
utendørsleker, hobbyartikler og «titte og se»-leker, vs. elektroniske leker, som f.eks. data- og videospill.
Segmentet klassiske leker er også bekreftet av det svenske Konkurrensverket i en sak fra 2009, der
foretakssammenslutningen ble vurdert i et marked for detaljhandel av leker i spesialbutikker. 3
Partene anser det ikke nødvendig å ta stilling til om segmentet klassiske leker må avgrenses ytterligere,
da transaksjonen, uansett markedsavgrensning, ikke vil hindre effektiv konkurranse.
6.2.3 Læremidler og pedagogiske leker
Partene er ikke kjent med relevant praksis rundt læremidler og pedagogiske leker. Paralleller kan
imidlertid hentes fra praksisen omtalt over.

2
3

Se sak IV/M.890, Blokker/Toys «R» Us.
Se sak 389/2009, Distribution Nordic/Leksam.
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Skillet mellom leker og pedagogiske lekemateriell kan være flytende, da noen produkter kan ha både
pedagogisk formål og underholdningsformål. Siden Lekolar primært selger produkter som klart er rettet
mot barnehager og skoler og dermed tilpasset læreplaner, velger partene å behandle klassiske leker og
læremidler og pedagogiske leker hver for seg.
Partene anser det ikke nødvendig å ta stilling til om segmentet læremidler og pedagogiske leker må
avgrenses ytterligere, da transaksjonen, uansett markedsavgrensning, ikke vil hindre effektiv
konkurranse.
6.2.4 Potensiell ytterligere avgrensning basert på distribusjonskanal
Foretakssammenslutningen gjelder produkter der de typiske kundegruppene er privatpersoner og
barnehager og skoler, dvs. detaljhandel. Konkurransebildet skiller seg her fra grossistsalg.
Grossistsalg kjennetegnes av store volumer og konkurransesituasjonen i grossistleddet preges av
mange store aktører ned internasjonal tilstedeværelse. Konkurransebildet er også fragmentert, da
aktørene både tilbyr brede sortiment og spesifikke produkter innenfor et gitt segment.
Det er partenes oppfatning at det bør avgrenses separate markeder for hhv. grossistsalg og salg direkte
til sluttkunde.
Som redegjort for over over, fokuserer partene mot ulike kundegrupper – Lekolar mot offentlig sektor
gjennom anskaffelsesregelverket og Panduro til konsumenter gjennom butikk og e-handel. Lekolar har
også omsetning utenfor anskaffelsesregelverket, men også dette er til samme kundegruppe, f.eks.
private skoler og barnehager, samt offentlige skoler og barnehager hvor innkjøpet er under terskelverdi.
Panduro har en meget begrenset omsetning til offentlig sektor, men deltar ikke i offentlige
anbudskonkurranser. Slikt salg skjer ved at kunden aktivt kontakter Panduro. Det alt vesentligste av
Panduros salg skjer til privatpersoner fra fysiske butikker.
For salg til sluttkunder er det betydelige forskjeller i etterspørselsmønster mellom salg som skjer innenfor
anskaffelsesregelverket og øvrig salg til sluttkunder. Innenfor anskaffelsesregelverket er det i all
hovedsak konkurranse om markedet (selv om det også benyttes parallelle rammeavtaler), mens for
øvrig salg er det konkurranse i markedet.
Det er derfor mulig salg til sluttkunder bør segmenteres ytterligere mellom omsetning innenfor
anskaffelsesregelverket (her er Panduro ikke aktiv) og øvrig salg til sluttkunder.
I denne saken er det ikke nødvendig å ta endelig stilling til markedsavgrensningen, da partenes samlede
markedsandel ikke under noen omstendighet overstiger 20 %, jf. nærmere om dette nedenfor.
6.3
Relevante geografiske markeder
Etter partenes oppfatning er de relevante geografiske markedene minst nasjonale i utstrekning. Selv
om detaljhandelen har en lokal dimensjon, preges også markedet her av nasjonale, eller regionale,
aktører. Partene mener uansett at den endelige markedsavgrensningen kan holdes åpen, da
foretakssammenslutningen ikke på noen måte vil hindre effektiv konkurranse. Herunder minnes om at
Lekolar ikke er aktive innenfor detaljhandel i butikk.
Innenfor grossistsalg er markedet trolig større enn nasjonalt, da markedet preges av en rekke større
aktører med internasjonal tilstedeværelse.
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En oversikt over målselskapets fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i Norge er inntatt
som:
Bilag 7 Målselskapets fem viktigste konkurrenter, kunder og leverandører i Norge
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PARTENES ÅRSREGNSKAPER FOR SISTE REGNSKAPSÅR

Partenes årsberetninger og årsregnskap for siste regnskapsår fremlegges om:
Bilag 8
Bilag 9
Bilag 10
Bilag 11
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Årsrapport Lekolar Group AB (tidl. Played Top Holding AB) 2021
Årsrapport Interogo Holding AG 2021
Årsrapport Panduro Förvaltning AB 2021-2022
Årsregnskap Panduro Hobby AS 2020-2021

AVSLUTTENDE MERKNADER

Det er melders vurdering at foretakssammenslutningen ikke på noen måte, og ikke under noen
omstendighet i betydelig grad, vil hindre effektiv konkurranse, jf. krrl. § 16.
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