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1. KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Foretak som overtar kontroll 

Navn: Nova Consulting Group AS  
Adresse: Karl Johans gate 16, 0154 Oslo 
Kontaktperson: Tor Malmo 
Tlf: +47 922 57 465 
E-post: tor.malmo@novacg.no 

1.2 Representant 

Navn: Bull & Co AS 
Ansvarlig partner: Erlend G. Balsvik 
Kontaktperson: Erlend G. Balsvik 
Adresse: Universitetsgata 9, 0164 Oslo  
Tlf: +47 9349 0713 
E-post: egb@bull.no 

1.3 Målselskap 

Navn: Egde Consulting AS, org nr 917 081 859 
Kontaktperson: Jøran Bøch    
Adresse:  Terje Løvås vei 1, 4879 GRIMSTAD   
Tlf: +47 918 76 847    
E-post:  Joran.boch@egde.no  

1.4 Representant 

Navn:  Advokatfirmaet Wiersholm AS 
Ansvarlig partner: Håkon Cosma Størdal 
Kontaktperson: Edvard Hamer Rojahn 
Adresse: Dokkveien 1, 0250 Oslo  
Tlf: +47 210 210 00 
E-post:  

 

2. FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART 

Det er den 22. desember 2022 inngått avtale ("Transaksjonsavtalen") om kjøp og salg av 51 til 
60 prosent av aksjene i Egde Consulting AS ("Målselskapet") mellom Nova Consulting Group 
AS ("Nova") som kjøper og personer son nevnt i punkt 3.3 som selgere ("Transaksjonen"). 
Transaksjonsavtalen er vedlagt som Vedlegg 1.  

I henhold til Transaksjonsavtalen skal selgerne overdra en samlet majoritetsandel i 
Målselskapet til Nova. Det foreligger derfor en "foretakssammenslutning" jf. konkurranseloven 
§ 17 første avsnitt bokstav b.  

Selgerne vil beholde mindre eierandeler og vil være aktive som nøkkelpersoner i Målselskapet 
etter Transaksjonen. Kjøper vil også sende ut tilbud til Målselskapets minoritetsaksjonærer om 
kjøp av en andel av deres aksjer, hvorfor endelig ervervet andel er variabel innenfor angitt 
ramme.   
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Novacare AS / 912 686 205 Novacare AS tilbyr applikasjonsforvaltning til IT-
markedet, dvs forvaltning, vedlikehold og support av 
programvareløsninger. 

Nova Rocket AS / 927 634 252 Nova Rocket AS tilbyr spisskompetanse på digital 
markedsføring, SEO, SEM og CRO. 

Novalab AS / 923 821 910 Inkubator for Nova-ansatte med egne ideer. Investerer 
også i start-up-selskaper. 

Nova Consulting Group AB /  
559137-3351 

Holdingselskap for Nova Consulting Group AS sine 
svenske datterselskaper. Disse har drift utelukkende i 
Sverige og Finland. 

 

Organisatorisk struktur  

Nova driver sin operative virksomhet gjennom datterselskapene. Konsernspissen sørger for 
administrative tjenester til datterselskapene i henhold til en egen avtale om internfakturering.  

En oversikt selskapene i Nova Gruppen følger under:  
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3.1.2 Virksomhetsområder 

Selskapet / Konsernet driver konsulentvirksomhet knyttet til informasjonsteknologi. 
Selskapene har sitt forretningskontor i Oslo og Stockholm. Nova Consulting Group-konsernet 
består av morselskapet Nova Consulting Group AS og døtrene Epinova AS, Novanet AS, 
Northern Beat AS, Novacare AS, PointTaken AS, Nova Rocket AS, Novalab AS og Nova 
Consulting Group AB, samt datterdatter Epinova AB, Pineberry AB, Infunnel AB, Cloud Nine 
AB, Novalab1 AS, Novalab2 AS og Novalab3 AS. Den operative virksomheten finner sted i 
datterselskapene mens morselskapet er et holdingselskap med administrative fellesfunksjoner 
og en salgsfunksjon på tvers av grupperingen. 

Novas selskapsstruktur og virksomhet i Norge er illustrert i figur 1 under. 

 
Figur 1: Novas virksomhetsområder i Norge    
 

3.2 Explore 

Novas største eier, Explore, er et «private equity» selskap som gjør investeringer i 
porteføljeselskaper. Gjennom avtale med øvrige hovedeiere i Nova har Explore kontroll over 
Nova.  

Explore sine andre engasjementer i Norge er angitt nedenfor.   

 Face2face Creatives International Holding AS: leverer salgskampanjer, inkludert 
gjennomføring av salg, for nasjonale og internasjonale selskaper primært innen 
telekom, bank og ideelle organisasjoner. 

 View Group AS: leverer tjenester innen regnskapsførsel og regnskapssystemer. 
 Construction Equipment Group AS: produserer og distribuerer utstyr for 

anleggsmaskiner, mer spesifikt gravemaskinskuffer, tilhengere og drivstoffløsninger.  
 

Explore har gjennom avtaler med øvrige hovedeiere kontrollerende posisjon i 
porteføljeselskapene. Ingen av disse selskapene er vurdert å bedrive virksomhet innen samme 
produktmarked som Nova-konsernet.  

For ordens skyld nevnes det at Explore og Nova heller ikke har overlappende engasjementer i 
andre markeder. 
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De involverte foretakenes årsregnskaper og årsberetning for 2021 er inntatt som Vedlegg 2.  
 

4. MARKEDSSTRUKTUR 

4.1 Relevant marked 

4.1.1 Geografisk 

Partene anser markedet for IT-tjenester med eventuelle undersegmenter til å være globalt, eller 
i det minste europeisk. EU-Kommisjonen har tidligere påpekt at flesteparten av aktørene tilbyr 
IT-tjenester på et globalt eller europeisk nivå. Det understøttes også av den teknologiske 
utviklingen som gjør at det ikke er nødvendig å være til stede lokalt for å kunne tilby kunden 
tjenester. 

Partene legger derfor til grunn at markedet for IT-tjenester og videre undersegmenter er globalt, 
eller i det minste europeisk. Partene har likevel oppgitt markedsandeler på et nasjonalt nivå, 
noe som utgjør den snevrest mulige geografiske markedsavgrensningen. 

Det relevante nasjonale markedet (det norske markedet) for IT konsulenttjenester. Dette 
markedet er i følge Radar på rundt NOK 20 milliarder, og domineres av selskaper som Sopra 
Steria, Accenture, Capgemini, Bouvet og KnowIt. 

4.1.2 Produkt 

Både NOVA og Edge tilbyr IT-tjenester i Norge. 

I tidligere avgjørelser har EU-Kommisjonen og Konkurransetilsynet delt markedet inn i IT-
tjenester og programvare (software). IT-tjenester er i denne forbindelse forretningsmessig og 
teknisk ekspertise som bistår bedrifter med å etablere og optimalisere, eller få tilgang til, 
informasjon og forretningsprosesser. Software er dataprogrammer for en rekke oppgaver, både 
for bedrifter og private brukere, som kan være installert på kundens egne maskiner eller være 
tilgjengelige som skytjenester. 

Ettersom Edge ikke selger hardware eller software, foreligger det ikke overlapp mellom 
selskapenes virksomhet innen dette virksomhetsområdet. Følgelig er det kun aktuelt å se på 
eventuelle overlapp innen salg av IT-tjenester.  

Konkurransetilsynet og EU-Kommisjonen har også vurdert om markedet må segmenteres inn i 
undermarkeder, der både IT-tjenester og programvare (software) deles etter funksjonalitet og 
bransje. Denne klassifiseringen baserer seg i stor grad på rapporter fra bransjeanalysebyråer på 
IT-området og tilsvarende kilder. Verken tilsynet eller Kommisjonen har imidlertid konkludert 
endelig med hensyn til om det er grunnlag for en slik ytterligere inndeling 

IT-tjenester er en samlebetegnelse på ulike tjenester og produkter innenfor IT-sektoren. 
Markedet består av en rekke mindre undermarkeder avhengig av hvilke produkter eller tjenester 
som tilbys til kundene. Dersom markedet for IT-tjenester skal segmenteres ut fra den nevnte to-
delte tilnærmingen, kan det inndeles både horisontalt etter de tjenestene og produktene som 
leveres, og vertikalt etter sektorer. 

Partene er av den oppfatning at markedet for IT-tjenester primært bør inndeles basert på 
funksjonalitet, slik at utgangspunktet er en horisontal inndeling av markedet. Dette vil 
redegjøres nærmere for i det følgende 
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7. ÅRSBERETNINGER OG ÅRSREGNSKAP 

Årsregnskap og årsrapport for 2021 for Nova Consulting Group AS, Explore og Målselskapet 
vedlegges som Vedlegg 2. Regnskapene til Explore inneholder ikke opplysninger om 
porteføljeselskapenes omsetning eller driftsresultat, og sier således lite om tilstedeværelsen i 
markedet. De offisielle regnskapene til de øvrige porteføljeselskapene å finne på følgende 
lenker:  

https://proff.no/regnskap/face2face-creatives-international-holding-as/oslo/-/IF9V7L50000/ 

https://proff.no/regnskap/view-group-as/oslo/hovedkontortjenester/IGEKY2E10NZ/ 

https://proff.no/regnskap/construction-equipment-group-
as/sundebru/bedriftsr%C3%A5dgivning/IFBPXJY043Z/ 

8. OFFENTLIGHET     

Denne meldingen, samt Vedlegg 1 og 4, inneholder opplysninger som det er av 
konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Disse opplysningene må behandles strengt 
konfidensielt og unntas offentlighet i sin helhet, jf. forvaltningsloven § 13 (1) nr. 2. Et begrunnet 
forslag til offentlig versjon av meldingen følger som vedlegg 3. 

 

Vedlegg 1: Aksjekjøpsavtale av 22. desember 2022 

Vedlegg 2: De involverte foretakenes årsregnskaper og årsberetning for 2021 

Vedlegg 3: Forslag til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 4: Begrunnelse for forslag til offentlig versjon med markert versjon 

 

***** 

 

Oslo, 5. januar 2023 

Bull & Co Advokatfirma AS 

 

Erlend G. Balsvik 

 
 

  


