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Parter
1. Altia Plc, 1505555-7 (FI), Box 350, 00101 Helsingfors, Finland
Ombud: advokaten AA
2. Arcus ASA, 987 470 569 (NO), Destilleriveien 11, 1481 Hagan, Norge
Ombud: advokaten BB

Saken
Uppföljning av åtagande i samband med företagskoncentration; godkännande av
köpare av varumärken inom alkoholdrycker

_____________________________

Beslut

KKV2023, v2.0, 2020-07-21

Konkurrensverket godkänner Galatea AB, 556504-0606, som köpare av
varumärkena Skåne Akvavit, Hallands Fläder, Grönstedts och Dworek, i enlighet med
villkoren i Altia Plc:s och Arcus ASA:s åtaganden i Konkurrensverkets ärende
avseende sammanslagningen mellan Altia Plc och Arcus ASA (dnr 637/2020).

Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Ringvägen 100
Telefon 08-700 16 00
konkurrensverket@kkv.se
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Bakgrund
1.

Konkurrensverket fattade den 15 april 2021 beslut om att lämna
sammanslagningen mellan Altia Plc (Altia) och Arcus ASA (Arcus)
(tillsammans Parterna) utan åtgärd (dnr 637/2021). Beslutet fattades med
beaktande av parternas frivilliga åtaganden (Åtagandena) att avyttra
varumärkena Skåne Akvavit och Hallands Fläder (kryddat brännvin/akvavit),
Grönstedts (cognac) samt Dworek (vodka/okryddat brännvin). Åtagandena
utgör en del av och är bilagda Konkurrensverkets beslut i dnr 637/2020.
Avyttringen får enligt Åtagandena endast ske efter Konkurrensverkets i
förväg givna godkännande av att köparen uppfyller vissa krav.

2.

Under avyttringsprocessen har Parterna inkommit med information till
Konkurrensverket om processens fortskridande, inklusive en presentation av
den nu tilltänkta köparen Galatea AB (Galatea) och Parternas bedömning av
Galatea som lämplig köpare i enlighet med Åtagandena.

3.

I enlighet med Åtagandena övervakar en av Parterna utsedd och av
Konkurrensverket godkänd oberoende förvaltare (Övervakande förvaltaren)
Parternas efterlevnad av Åtagandena, däribland att verksamheten avseende
de aktuella varumärkena upprätthålls på oförändrat sätt under
avyttringstiden. Övervakande förvaltaren har hittills inkommit med två
rapporter till Konkurrensverket enligt vilka det inte framkommit några
avvikelser eller andra omständigheter som gett skäl till oro. Övervakande
förvaltaren har även lämnat ett utlåtande enligt vilket Galatea bedöms vara
en lämplig köpare av varumärkena.

4.

Den 14 juli 2021 har Parterna inkommit med ett överlåtelseavtal och ett
övergångsavtal som ingåtts med Galatea avseende en varumärkesportfölj
innehållande samtliga varumärken som Parterna åtagit sig att avyttra i
förhållande till Konkurrensverket samt ytterligare ett antal varumärken som
Parterna åtagit sig att avyttra i förhållande till konkurrensmyndigheterna i
Finland respektive Norge. Med hänvisning till att Galatea enligt Parternas
uppfattning uppfyller kraven i p. 11 (i) i Åtagandena hemställer Parterna att
Konkurrensverket godkänner Galatea som förvärvare av varumärkena.

Bedömning
5.

Enligt Åtagandena ska köparen av varumärkena vara oberoende i
förhållande till Parterna. Vidare ska köparen ha de finansiella resurser, den
expertis och de incitament som behövs för att de aktuella varumärkena ska
kunna bibehållas och utvecklas för att utöva ett konkurrenstryck. Samtidigt
får förvärvet inte leda till konkurrensproblem.
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6.

Av det underlag som getts in av Övervakande förvaltaren framgår bland
annat att det inte identifierats några potentiella beroendeförhållanden eller
kopplingar mellan Galatea och Parterna. Galatea är en väletablerad
producent och distributör av alkoholhaltiga drycker inom de nordiska
marknaderna och ingår i en finansiellt stark koncern med Martin & Servera
AB som moderbolag och som ytterst kontrolleras av Axel Johnson AB.
Galatea bedöms ha finansiella resurser liksom nödvändig expertis.
Övervakande förvaltaren har inte identifierat några konkurrensproblem som
resultat av transaktionen.

7.

Övervakande förvaltaren har i sitt utvärderingsunderlag gjort bedömningen
att Galatea uppfyller samtliga villkor i Åtagandena. Konkurrensverket har
granskat ingivet underlag och delar Övervakande förvaltarens bedömning.
Konkurrensverket kan därför godkänna Galatea som lämplig köpare av
varumärkena.

8.

Detta uppföljningsärende (dnr 313/2021) kommer att avslutas när
Konkurrensverket fått bekräftat att Galatea tillträtt rättigheterna i enlighet
med överlåtelseavtalet.

Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit enhetschefen
Hanna Lekås.
Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.

Rikard Jermsten
Hanna Lekås

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
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