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3 FORETAKENES STRUKTUR OG VIRKSOMHETSOMRÅDE 

3.1 ECIT AS 

ECIT tilbyr økonomitjenester til bedrifter, herunder regnskapstjenester, finansiell rådgivning og HR-tjenester 

med tilknyttede IT-løsninger. I tillegg tilbyr ECIT tjenester knyttet til drift og vedlikehold av IT-systemer, herunder 

tjenester knyttet til hosting, backup, IT-sikkerhet og datahåndtering. 

ECIT har hovedkontor på Fornebu, men har til sammen ca. 2 200 ansatte fordelt på over 100 kontorer i ti land: 

Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Polen, Finnland, Storbritannia, Tysland, Serbia og Romania.1 

Per 30 Juni 2022 er CGL Holding AS/CGL Holding II AS (9,5 %), Varner Kapital AS (5,6%) og IC Services 2 AS (5,4%) 

de eneste aksjonærene som eier mer enn 5 % av aksjene i ECIT. De resterende 79,5% eies av  aksjonærer med 

eierandeler mellom 0 - 5 %. 

ECIT hadde en konsernomsetning i Norge på NOK 1 538 millioner i 2021. Den samlede konsernomsetning for 

hele ECIT utgjorde NOK 2.383 millioner i 2021.    

For mer informasjon om ECIT, se www.ecit.com/no/. 

3.2 Intunor Services AS 

Intunor tilbyr økonomitjenester til bedrifter, herunder regnskapstjenester, finansiell rådgivning og HR-tjenester 

med tilhørende IT-løsninger. 

Intunor har hovedkontor i Oslo, men har til sammen omtrent 140 ansatte fordelt på 6 kontorer i Norge.2 

Før Transaksjonen eies Intunor av Selger (100%). 

Intunor driver sin virksomhet i Norge gjennom Intunor Services AS, samt de heleide datterselskapene Intunor 

People AS, org. nr. 920 843 115 og Intunor Services Saltdal AS og org. nr. 999 601 723. 

Intunor hadde en konsernomsetning på ca. NOK 129 millioner i Norge. 

For mer informasjon om Intunor, se www.Intunor.no/. 

4 OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT I NORGE3 

Tabell 1 Omsetning og driftsresultat i Norge i 2021: 

Navn 

 

Omsetning 

(i mio. kroner) 

Driftsresultat 

(i mio. kroner) 

Melder 

 
1 I Norge har ECIT kontorer i Oslo, Asker, Bærum, Drøbak, Notodden, Skjåk, Ski, Tønsberg, Stord, Trondheim, Valdres, Bergen, Florø, Førde, Fredrikstad, Kongsberg, 

Lillestrøm, Skjetten, Årnes, Drøbak, Stavanger, Sandnes, Lillehammer, Bergen, Hønefoss, Drammen, Hadeland, Hagavik, Moss, Arendal, Os og Hurum. 

2 I Norge har Intunor kontorer i Harstad, Rognan, Bodø, Gardermoen, Tønsberg og Oslo. 

3 Basert på årsregnskap 2021 



 
 

ECIT AS (konsern) 1 538 197 

Target 

Intunor Services AS (konsern)4 129 8,5 

5 RELEVANTE MARKEDER 

5.1 Produktmarkedet 

Som beskrivelsene i kapittel 3 ovenfor viser, har Partene overlappende virksomhet innen økonomitjenester til 

bedrifter, herunder innen regnskapstjenester, finansiell rådgivning og HR-tjenester.  

De enkelte tjenestene leveres i stor grad som tilknyttede tjenester, uten at det er noe klart skille mellom de ulike 

tjenestene. Hver enkelt leveranse baseres på den enkelte kundens behov, og kan omfatte mer eller mindre av 

hver av de ulike tilknyttede tjenestene, herunder også relevante tilknyttede IT-systemer og -tjenester, for 

eksempel for føring av regnskap. 

Partene skiller i sin virksomhet i liten grad mellom disse tjenestetypene, men tilpasser tjenestene til den enkelte 

leveranse.  

Regnskap Norges data for regnskapsbransjen omfatter alle autoriserte regnskapsførerselskaper og autoriserte 

innehavere av enkeltpersonforetak. Dataen inkluderer omsetning innen tjenestene årsregnskap inklusive 

årsoppgjør, lønn og HR, rådgivning og konsulenttjenester, programvare og digitale tjenester, bemanning og 

personalutleie, inkasso og andre relevante og tilknyttede tjenester.5 ECIT er av den oppfatning at dette er 

tjenester som leveres i et overordnet marked for økonomi- og regnskapstjenester.  

Uavhengig av hvordan produktmarkedet avgrenses, vil Partene ha små markedsandeler, slik dette er beskrevet i 

kapittel 5.3 nedenfor. 

På denne bakgrunn er ECIT av den oppfatning at det for denne meldingens vedkommende er tilstrekkelig å 

avgrense et samlet marked for økonomi- og regnskapstjenester, hvilket omfatter Partenes overlappende 

tjenester knyttet til regnskaps-, rådgivnings- og HR-tjenester. 

Dersom markedet skulle avgrenses snevrere, for eksempel slik at det anses å eksistere egne segmenter eller 

markeder for henholdsvis regnskapstjenester, finansiell rådgivning og HR-tjenester, slik EU-Kommisjonen har 

segmentert i sin praksis,6 er Partenes oppfatning at de vil ha lavere markedsandeler enn i det overordnede 

markedet for økonomi- og regnskapstjenester, idet Partene har sin hovedvirksomhet i markedssegmentet for 

regnskapstjenester. Partene er derfor av den oppfatning at beskrivelsen av Partenes markedsposisjoner i et 

overordnet marked for økonomi- og regnskapstjenester vil være tilstrekkelig beskrivende også for Partenes 

markedsposisjoner i eventuelle snevrere avgrensede markeder. For god ordens skyld vil Partene likevel oppgi 

markedsdata og -andeler for hvert av de tre markedssegmentene regnskapstjenester, finansiell rådgivning og 

HR-tjenester. 

 
 

5 Se blant annet Regnskap Norges rapport for 2018, side 5: https://www.regnskapnorge.no/globalassets/dokumenter/statistikk/bransjerapporten-2018_3.pdf 

6 Se EU-kommisjonens Case No COMP/M.2810 – Deloitte & Touche / Andersen (UK) avsnitt 21 og Case No IV/M.1016 – Price Waterhouce/Coopers & Lybrand. Avsnitt 54. 



 
 

Som beskrevet ovenfor, tilbyr Partene også IT-systemer tilknyttet regnskapstjenestene. Partene er av den 

oppfatning at disse tjenestene er så nært knyttet til regnskapstjenestene at det i denne konkurransemeldingen 

vil være naturlig å behandle disse som en del av regnskapstjenestene, slik dette også er inkludert i dataen fra 

Regnskap Norge. Dersom Konkurransetilsynet skulle være uenige i dette, er Partene av den oppfatning at dette 

er en tjeneste som inngår som en del av et nasjonalt eller internasjonalt marked for økonomisystemer til 

bedrifter, hvor Partenes markedsandeler vil være forsvinnende små, og uansett under 1 %. I Norge er særlig 

Visma en betydelig aktør innenfor dette markedet, og det er åpenbart at Transaksjonen ikke i betydelig grad vil 

hindre effektiv konkurranse i dette markedet. 

Utover dette driver Partene ingen overlappende virksomheter. 

ECIT eier 50,1 % av aksjene i Catacloud AS som er et ganske nystartet ERP system med forholdsvis få kunder per 

nå. 

 

ECIT benytter bla. følgende systemer eksterne systemer: 

 

Power Office Go (Visma) 

Tripletex (Visma) 

24SevenOffice 

Visma Business (Visma) 

5.2 Geografisk marked 

Intunor har kun aktiviteter i Norge. I tillegg til virksomhet i Norge (1 105 ansatte), har ECIT virksomhet i Sverige 

(321 ansatte), Danmark (261 ansatte), Finland (31 ansatte), Storbritannia (20 ansatte), Tyskland (16 ansatte), 

Polen (184 ansatte), Litauen (273 ansatte), Serbia (7 ansatte) og Romania (3 ansatte). 

Økonomi- og regnskapstjenester er tjenester som i all hovedsak kan leveres digital, uten fysisk nærhet til 

leveransestedet. Dette taler for at markedet er minst nasjonalt i utstrekning, slik også EU-Kommisjonen legger til 

grunn i sin praksis.7 

For å kunne yte regnskapstjenester i Norge, må man være autorisert etter regnskapsførerloven.8 For at et 

selskap skal kunne tilby slike tjenester, er det blant annet krav om at selskapet har fast kontorsted i Norge.9 

Dette taler for at markedet er nasjonalt i utstrekning. Med henvisning til de regulatoriske kravene for 

regnskapsførere og regnskapsførerselskaper, legger også bransjeorganisasjonen Regnskap Norge til grunn at 

markedet for regnskapstjenester er nasjonalt i utstrekning.10 

Mange mindre aktører betjener lokalt eller regionalt næringsliv, mens de større aktørene har større geografisk 

nedslagsfelt. Idet regnskapstjenester som nevnt i all hovedsak leveres digitalt, kan slike tjenester imidlertid 

leveres uten fysisk nærhet til leveransestedet. Selv om det kan tenkes lokale eller regionale aspekter ved 

 
7 Se EU-kommisjonens Case No COMP/M.2810 – Deloitte & Touche / Andersen (UK) avsnitt 21 og Case No IV/M.1016 – Price Waterhouce/Coopers & Lybrand. Avsnitt 54. 

8 Lov 18.06.1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (Regnskapsførerloven), § 1 (1). 

9 Regnskapsførerloven § 6 (1) nr. 4. 

10 https://www.regnskapnorge.no/om-oss/bransjeutvikling/ 







 
 

7 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsberetning og årsregnskap til de involverte foretak og foretak i samme konsern er offentlig tilgjengelige i 

Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene.16  

8 VILKÅRENE FOR INNGIVELSE AV FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Som beskrevet under kapittel 5.3 ovenfor, har Partene ikke over 20 % markedsandel i noe horisontalt 

overlappende marked, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr. 3 b. Videre er det ingen 

vertikale relasjoner mellom Partene, jf. forskriften § 3 (1) nr. 3 c. 

Det kan dermed inngis forenklet melding i anledning Transaksjonen. 

9 OFFENTLIGHET 

Informasjon som bes unntatt offentlighet er markert i grått. 

En begrunnelse for unntak fra offentlighet en inntatt i vedlegg 1. 

 Vedlegg 1 Begrunnelse for unntak fra offentlighet [unntas offentlighet] 
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ECIT Law Advokater AS  

 

 

 

________________________ 

Pedro Fasting 

 
16 https://www.brreg.no/om-oss/oppgavene-vare/alle-registrene-vare/om-regnskapsregisteret/  


