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KT godtar Phonero-oppkjøpet Ingen avhjelpende tiltak til Ice
JUBEL: Mens Tela-sjef Abraham Foss får
lov å bruke 2,3 milliarder kroner på å kjøpe
Phonero, casher gründer Thore Berthelsen
inn nye 140 millioner. Konkurransetilsynet
snudde i siste liten. 
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Nye salgsrykter
om Aker Solutions
OLJESERVICE: Aker

Solutions sies å være i
salgssamtaler med flere
aktører.

Flere oljeserviceselskaper sies å
være interessert i deler av Aker
Solutions, skriver Upstream.
Aker, som er en stor aksjonær i Aker Solutions, sies å
være nær en avtale med Halliburton knyttet til salg av Aker
Solutions’ subseavirksomhet,
ifølge en ikke-navngitt kilde.
I tillegg skal kinesiske aktører være interessert i deler
av Aker Solutions, spesielt
innen engineering, og personer fra Kina var i Oslo i forrige uke for samtaler, ifølge
avisen.
Videre skal GE Baker Hughes være interessert i MH Wirth, som eies av Akastor.

– Delegasjon i Kina
Kilder sier til Upstream at en
delegasjon fra Aker Solutions
vil være i Asia denne uken.
En talsperson for Aker Solutions sier til Upstream at de generelt ikke kommenterer rykter
og spekulasjoner.
Fredag i forrige uke ble det
kjent at statsminister Erna
Solberg vil lede et offisielt besøk til Kina 7–10. april.
14. mars skrev Dagens Næringsliv at Aker Solutions ikke
var i samtaler med noen om
å selge hele eller deler av selskapet. DN-saken kom etter
at Finansavisen skrev at Aker
Solutions var nær å «bli slukt»
av den amerikanske oljeservicekjempen Halliburton og
at det norske selskapet hadde
hyret inn Goldman Sachs som
rådgiver.	
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Konkurransetilsynet tillater Phonero-oppkjøpet

Full seier for Telia
TELEKOM: Konkurransetilsynet snur 180 grader og tillater

likevel Telias oppkjøp av Phonero. Fusjonen vil ikke i betydelig
grad hindre effektiv konkurranse, er konklusjonen nå.

Sven Chr. Stenvaag
sven.stenvaag@finansavisen.no

I går ettermiddag meldte både
Konkurransetilsynet (KT) og Telia
at oppkjøpet av Phonero likevel blir
godkjent. Tilsynet kom i slutten av
februar med et varsel om at de ville
stanse avtalen, men etter at Phonero
og Telia leverte sine tilsvar – med
tidvis sterk kritikk av KTs analysemodeller – ble den endelige konklusjonen at kjøpet likevel tillates.
Jubelen sto naturlig nok i taket
i Nydalen.
– Sammenslåingen vil styrke
Telias posisjon, og vi vil for alvor
bli en mer slagkraftig utfordrer til
Telenor også i bedriftsmarkedet. Det
er godt nytt for alle norske bedrifter og virksomheter, sier Telia-sjef
Abraham Foss.
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HALLIBURTON NÆRE:
Finansavisen kunne 14. mars melde
at Halliburton er nære å kjøpe Aker
Solutions.	

Ankepunktene Finansavisen omtalte sist uke ser ut til å ha gjort
inntrykk hos KT. Det handler om
Phoneros effektivitetsgevinst på
375 millioner kroner, som ikke var
med i tilsynets forrige analyse, at
Telenors marekdsdominans på 67
prosent i bedriftsmarkedet ikke
var hensyntatt – og at man brukte
Telenors fullfordelte kostnader for

å beregne Telias kostnader.
– Konkurransetilsynet har
vurdert partenes tilsvar, og vår
samlede vurdering er at det ikke
er grunnlag for å stanse oppkjøpet,
sier avdelingsdirektør Gjermund
Nese i Konkurransetilsynet.
– Så ankepunktene hadde sin
virkning?
– Vi har gjort en totalvurdering av
alle forhold i saken, og effektivitetsgevinsten når Phonero slipper utgifter
for leie i Telenors nett er én sentral del
av vurderingen, bekrefter han.

Selger advarte
Blant dem som advarte tilsynet om
konsekvensene av å si nei til oppkjøpet var Kistefos og investeringsdirektør Gunnar Jacobsen. De har en
gevinst på 250 millioner kroner for
sine 20 prosent når Phonero nå selges, og én milliard totalt etter salget
til Norvestor høsten 2015. Norvestor
har tjent 400 millioner på sitt korte
eierskap.
– Om man stopper transaksjoner
som involverer spillere uten infrastruktur, tror vi det blir vanskelig
for nye aktører å finne risikokapital
i fremtiden. Vi kan love å investere
i en ny tjenesteleverandør hvis den
tøffe konkurransen i dette markedet

mot formodning skulle avta, uttalte
Jacobsen til Finansavisen.
Phonero-gründer Thore Berthelsen blir en enda rikere mann.
Han tjente 85 millioner kroner da
Norvestor tok kontroll, og får 140
millioner ekstra nå. Tilsammen 225
millioner kroner.
– Vi er glade for tilsynets avgjørelse om å avslutte saken. Vi i
Phonero har virkelig troen på at vi
sammen med Telia kan gi Telenor
økt konkurranse – og går i gang
med arbeidet over påske. Jeg er sikker på at dette vil bli en god løsning
for alle våre kunder og ansatte, sier
Berthelsen til Finansavisen.

Skuffelse
For konkurrentene Telenor og Ice
er gårsdagens melding fra KT derimot dårligere nyheter. Telenor mister den effektivitetsgevinsten Telia
oppnår, nemlig 375 millioner kroner
årlig i nettleie. Samtidig får man en
sterkere konkurrent i bedriftsmarkedet som vil gå etter de større kundene som hittil har vært forbeholdt
Telenor.
Enda verre er det for Ice, som
mister muligheten for å kjøpe seg
vekst i bedriftsmarkedet. I tillegg
hadde man kunnet forvente at

Telia kjøper Phonero

 Telia varslet i november i fjor at de

kjøpte MVNOen (ikke eget mobilnett) Phonero for 2,3 milliarder
kroner.
 Phoneros hovedeier Norvestor ville
tjene 400 millioner kroner på ett
års eierskap, og Kistefos nye 250
millioner kroner.
 I februar kom imidlertid Konkurransetilsynet med midlertidig varsel
om å stanse oppkjøpet.
 Partene sendte i forrige uke sine
tisvar til Konkurransetilsynet.
Finansavisen omtalte flere overraskende svakheter fra tilsynets side,
påpekt av Telia i høringssvaret.
 I går ble oppkjøpet likevel godkjent.
Nå lover Telia økt konkurranse i
bedriftsmarkedet.

Konkurransetilsynet ville kreve
avhjelpende tiltak for å godkjenne
fusjonen, noe som åpenbart ville
kommet Ice til gode.
Da Telia kjøpte Tele2 fikk Ice
som kjent en rekke gaver, og kjøpte
mesteparten av mobilnettet til Tele2
og 90.000 Network Norway-kunder
billig etter krav fra tilsynet.
– De avhjelpende tiltakene har
gitt oss et unikt utgangspunkt. Alt
kritisk og avgjørende for oss har vi
fått i en pakke, sa Ice-sjef Eivind
Helgaker da avtalen var på plass.
Denne gangen ble det derimot
null avhjelpende tiltak, såvidt Finansavisen forstår. Tilsynets endelige begrunnelse kommer senere.

