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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Telenor 

Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS' stiftelse af et selvstændigt 

fungerende joint venture 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. juni 2022 en 

forenklet anmeldelse af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite 

AS' stiftelse af et selvstændigt fungerende joint venture, jf. 

konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne 

i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig 

anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af gebyret for 

anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 10. juni 2022. 

 

Joint venturet vil være et norsk selskab med begrænset hæftelse og være 

ejet i fællesskab af Telenor Norge AS, Aker Capital AS og Cognite AS, 

der er en del af Aker-koncernen. Telenor Norge AS vil eje 50 pct. af joint 

venturet, mens Aker Capital AS og datterselskabet Cognite AS vil eje 50 

pct. tilsammen, hvorfor der vil være fælles kontrol. Joint venturet vil være 

aktivt på markedet for driftsteknologisk sikkerhedssoftware, som er en 

type virksomhedsapplikationssoftware. 

 

Telenor Norge er et norsk teleselskab, der er 100 pct. ejet af Telenor ASA. 

Selskabets tjenesteportefølje omfatter fastnet- og mobiltelefoni, bredbånd 

og datakommunikationstjenester til privat- og erhvervskunder samt en bred 

vifte af engrosydelser. I Danmark er Telenor ASA aktiv inden for mobil-, 

fastnet- og bredbåndstjenester gennem Telenor A/S. 

 

Aker Capital er et investeringsselskab, der er 100 pct. ejet af Aker ASA. 

Aker har primært ejerinteresser inden for olie, gas, vedvarende energi, grøn 

teknologi, maritime aktiver, maritim bioteknologi og industriel software. I 

Danmark er Aker ASA aktiv inden for salg af kril-produkter til 

professionelle kunder i dambrugsindustrien gennem Aker BioMarine 

ASA. 

 

Cognite AS er et selskab, som er kontrolleret af Aker Capital. Cognite er 

aktiv inden for udvikling og opsætning af software til industrielt brug, 

herunder virksomhedsapplikationssoftware, særligt i forhold til 

dataindsamling, deling og bearbejdning. Cognite vil bidrage med software 

til joint venturet. Cognite er på nuværende tidspunkt ikke aktiv i Danmark. 

Cognite er aktiv i Europa, USA, Afrika og Asien. 
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Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 

overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor to eller flere virksomheder 

erhverver fælles kontrol over et joint venture, der kun driver – eller 

forventes at ville drive – virksomhed i Danmark i ubetydeligt omfang. Idet 

fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning 

til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen 

efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de 

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 

 

 

 

 


