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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Foretak som erverver kontroll 

Navn:  Castik Capital S.à r.l. 
Org.nr.:  B186205 
Adresse:  Route d’Esch 1, 1470, Luxembourg 
 
Navn:  Auksjonen.no AS 
Org.nr.:  897 396 572 
Adresse:  Døvleveien 23, 3170 Sem, Norge 
 
Navn:   TBAuctions Sweden Bidco AB 
Org.nr.:   559320-8084 
Adresse:  c/o PS Auction AB, Kindsvägen 44, 512 50 Svenljunga, Sverige 
 

1.2 Representant  

Navn:  Wikborg Rein Advokatfirma AS 
Kontakt:  Preben Milde Thorbjørnsen/ Mads Magnussen 
Adresse:  Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
Telefon:  +47 416 49 340/ +47 932 15 983 
E-post:  pmt@wr.no / mma@wr.no  
 

1.3 Andre involverte foretak 

Navn:  Plustech AS 
Org.nr.:  984 161 700 
Adresse:  Industriveien 5, 7072 Heimdal, Norge 
 
Navn:  Plustech Sweden AB  
Org.nr.:  556605-6049 
Adresse:  Lindengatan 49, 582 53 Linköping, Sverige 
 
 

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN  

Meldingen gjelder Castik Capital S.à r.l. ("Castik") sitt erverv av enekontroll over Plustech AS 
("Plustech AS") og Plustech Sweden AB ("Plustech AB") (samlet "målselskapene eller 
Plustech") iht. en felles aksjekjøpsavtale inngått 11. november 2022. Kjøperselskapet av 
Plustech AS er porteføljeselskapet Auksjonen.no AS og kjøperselskapet av Plustech AB er 
TBAuctions Sweden Bidco AB, et holdingsselskap. Begge kjøperselskap kontrolleres igjen av 
Castiks porteføljeselskap TBAuctions B.V. ("TBA").  

Bilag 1:  Endelig aksjekjøpsavtale datert 11. november 2022 
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med finner ofte sted gjennom auksjonen.no. Bjarøy hadde i 2021 regnskapsførte inntekter 
på om lag 49,2 millioner kroner, hvorav hele omsetningen var knyttet til aktivitet i Norge. 

 
Andre digitale plattformer som eies av TBA er Dechow, Notarishuis Arnhem og Karner & Dechow, 
som ikke har aktivitet i Norge. 
 
For ordens skyld har Castik nedenfor inntatt en kort beskrivelse av de øvrige 
porteføljeselskapene som eies av fondene EPIC I, EPIC II og EPIC I-b. Ingen av disse 
selskapene har virksomhet innenfor de samme områdene som målselskapene. 

• AllDent Zahnzentrum er en leverandør av tannpleietjenester, hovedsakelig i Tyskland; 
 

• Alpega er en leverandør av logistikkprogramvare som tilbyr ende-til-ende løsninger for 
transportadministrasjon for ulike avsendere, logistikkleverandører og transportører, 
herunder TMS (Transport Management Solutions), fraktbørser og fraktanskaffelser for å 
maksimere effektiviteten i transport-/fraktnettverk; 
 

• Artus er et tysk byggeselskap som tilbyr tjenester innen restaurering av bygg etter 
brannskader, vannskader og naturskader.    
 

• Clarivate4 er en leverandør av IP-administrasjonstjenester og programvare. Selskapet 
eier og drifter ulike abonnementsbaserte tjenester som hovedsakelig fokuserer på 
analyser, herunder vitenskapelig og akademisk forskning, patentintelligens og 
compliance-standarder, farmasøytisk og bioteknologisk handel, samt domene- og 
merkevarebeskyttelse;   
 

• Customs Support Group er en leverandør av spesialtilpassede tjenester for industrielle 
logistikkbedrifter. Selskapet tilbyr for eksempel støtte til håndtering av 
dokumentasjonskrav for kunder innenfor og utenfor EU; 
 

• Element Logic er aktive innen automatiserte lagrings- og gjenfinningssystemer, og tilbyr 
lagerautomatiseringsløsninger, samt logistikk- og materialhåndteringstjenester for 
installasjon og drift; 
 

• Reward Gateway er et selskap aktiv innen belønning av ansatte, som designer, 
implementer og administrerer løsninger innen ansattgoder. Selskapet har i tillegg 
datterselskapet Xexec som er aktiv i samme marked. Disse selskapene er hovedsakelig 
aktive i Storbritannia, Australia og USA; 
 

For ytterligere informasjon om Castik og porteføljeselskapene vises det til selskapets 
hjemmesider https://www.castik.com/portfolio. 

 
4 Castik har kun en ikke-kontrollerende minoritetsandel i selskapet.  
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auksjonsplattformer som formidlet bruktbiler fra private.11 Tilsynet indikerte videre at fra et 
etterspørselsperspektiv ville kjøp gjennom auksjonsplattformer generelt være et alternativ til kjøp 
fra andre nettbaserte markedsplasser.12 Konkurransetilsynets vedtak ble overprøvd av Gulating 
lagmannsrett hva gjelder markedsavgrensningen i den konkrete saken, men som et generelt 
utgangspunkt er melder enig i at kjøp gjennom auksjonsplattformer i de fleste tilfeller vil utgjøre et 
substitutt til kjøp gjennom andre nettbaserte markedsplasser. Det vises i denne sammenheng 
også til at dersom det avgrenses separate markeder for auksjonsplattformer og andre nettbaserte 
markedsplasser, vil dette innebære at partene nærmest ikke har overlappende virksomhet, da 
Plustech har en svært begrenset omsetning innen salg gjennom auksjoner. 

Auksjonen.no formidler et bredt spekter av produkter gjennom sin auksjonsplattform, herunder 
blant annet biler, båter, caravan, lastebiler, bygg- og anleggsmaskiner, landsbruksmaskiner og 
annet utstyr. Plustech på sin side er mer spesialisert inn mot tunge kjøretøy og maskiner/utstyr 
for bygg- og anleggsbransjen. 

Etter melders syn er det ikke grunnlag for å definere egne markeder for de ulike produktgruppene 
som tilbys gjennom partenes nettbaserte salgsplattformer, som for eksempel et eget marked for 
salg av bygg- og anleggsmaskiner. Det vises i denne sammenheng til at flere aktører i markedet, 
herunder blant annet Finn.no, Diger.no og Mascus, tilbyr et bredt spekter av produkter gjennom 
én og samme plattform. Dessuten vil aktører som driver en nettbasert markedsplass innenfor en 
produktkategori, på kort sikt, og uten betydelige kostnader eller risiko, kunne tilpasse sitt tilbud til 
å inkludere andre typer produkter, slik at slike aktører uansett vil inngå i et større marked ut fra 
tilbudssidesubstitusjonsbetraktninger. 

På denne bakgrunn legges det til grunn at det relevante markedet for å analysere de 
konkurransemessige virkningene av transaksjonen er markedet for nettbaserte markedsplasser 
for kjøp og salg et bredt spekter av produkter, herunder blant annet biler, båter, caravan, 
lastebiler, bygg og anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og annet utstyr. Under 
konkurranseanalysen vil melder imidlertid også omtale konkurransesituasjonen innen bygg- og 
anleggsmaskiner særskilt. 

6.3 Det relevante geografiske markedet 

Aktører som Auksjonen.no, Diger.no og Finn.no har utviklet norskspråklige salgsplattformer som 
utelukkende retter seg mot et norsk marked. Samtidig driver blant annet Plustech med salg både 
til og fra Norge, hvilket kan tilsi at markedet er videre enn Norge. 

Etter melders syn tilsier det faktum at TBAs øvrige auksjons- og nettbaserte salgsplattformer har 
en helt marginal omsetning inn i Norge, samt at TBA har sett seg nødt til å erverve norskbaserte 
plattformer for å få fotfeste i det norske markedet, at markedet er norsk i utstrekning. Det er 
dessuten ikke nødvendig å ta endelig stilling til den geografiske markedsavgrensningen for å 
vurdere de konkurransemessige virkningene av transaksjonen, da en utvidelse av det 

 
11 Dette ble også opprettholdt av Konkurranseklagenemnda i sak 2021/143. Lagmannsretten opphevet imidlertid vedtaket og 
konkluderte i denne forbindelse blant annet med at konkurransemyndighetene ikke i tilstrekkelig grad hadde godtgjort at 
Finn.no og Nettbil var i samme produktmarked, se LG-2021-119638. Staten ved Konkurransetilsynet har anket til 
Høyesterett, se pressemelding av 5. mai 2022.  
12 Vedtak V2021-31, kapittel 5.2.4.  
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10 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsberetning og årsregnskap for Castik, Plustech AS og Plustech Sweden AB for siste 
tilgjengelige regnskapsår er inntatt som   

Bilag 2:  Porteføljerapport for Castik Capital S.à r.l. for 202114 

Bilag 3:  Årsrapport for Plustech AS for 2021  

Bilag 4:  Årsrapport for Plustech Sweden AB for 2021 

11 FORRETNINGSHEMMELIGHETER  

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter, jf. konkurranseloven § 18b. Forslag til 
offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er inntatt som  

Bilag 5:  Begrunnelse for forslag til offentlig versjon  

Bilag 6:  Forslag til offentlig versjon av konkurransemeldingen  
 

 

*** 
 

Oslo, 13. november 2022 
WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA AS 

 
 
 

Preben Milde Thorbjørnsen 
 
 

 
14 Som nevnt er Castik ikke underlagt krav om årsregnskap som omfatter porteføljeselskapene. I stedet fremlegges derfor 
internregnskaper for 2021 som omfatter disse selskapene. For ordens skyld fremlegges også regnskaper for Auksjonen.no og 
Bjarøy AS. TBAuctions Sweden Bidco AB er et rent holdingsselskap og har ikke omsetning. 
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