Sátt vegna samruna Haga hf., Olíuverzlunar Íslands hf. og DGV ehf.
Kaup Haga hf. (hér eftir Hagar) á öllu hlutafé Olíuverslunar Íslands hf. (hér eftir Olís) og
DGV ehf. af FISK-Seafood ehf. (hér eftir FISK-Seafood) og Samherja hf. (hér eftir
Samherji) fela í sér samruna (hér eftir samruninn) í skilningi 17. gr. samkeppnislaga nr.
44/2005. Samkeppniseftirlitið og FISK-Seafood og móðurfélag þess, Kaupfélag
Skagfirðinga svf. (hér eftir KS), hafa gert með sér eftirfarandi sátt samkvæmt 17. gr. f.
samkeppnislaga. Í henni felst að FISK-Seafood og KS skuldbinda sig til að hlíta eftirfarandi
skilyrðum í starfsemi sinni, sbr. einnig 17. gr. c. samkeppnislaga.

I. kafli. Almenn ákvæði
1. gr.
Þörf á íhlutun
Að óbreyttu hindrar samruninn virka samkeppni að mati Samkeppniseftirlitsins. Samruninn
kallar því á íhlutun sem að lögum getur falið í sér ógildingu hans eða setningu skilyrða.
Samkeppniseftirlitið og FISK-Seafood og KS eru sammála um að unnt sé í þessu máli að
vinna gegn tilteknum skaðlegum áhrifum samrunans með setningu skuldbindandi skilyrða.
2. gr.
Markmið skilyrða
Markmið þessarar sáttar, og þeirra skilyrða sem í henni felast, er að verja virka samkeppni
á þeim mörkuðum sem samruninn tekur til. Til þess að ná þessu markmiði hafa þau
fyrirmæli sem fram koma í sáttinni þann megintilgang að vinna gegn skaðlegum áhrifum
sem stafað geta af eignarhaldi FISK-Seafood í Högum.

II. kafli. Skilyrði
3. gr.
Rof á eignatengslum keppinauta á dagvörumarkaði
Í því skyni að rjúfa eignatengsl keppinauta á dagvörumarkaði, sem felast annars vegar í
starfsemi KS og tengdra félaga á dagvöru- og birgjamarkaði og hins vegar í tilteknum
eignarhlut FISK-Seafood í Högum eftir samrunann, skuldbinda FISK-Seafood og KS sig til
þess að selja eignarhlut sinn í Högum, til óskylds þriðja aðila. Skal salan fara fram innan [
]1 frá undirritun sáttarinnar.
4. gr.
Þátttaka í ákvörðunum á vettvangi Haga
Á meðan eignatengsl skv. 3. gr. eru til staðar, er FISK-Seafood eða tengdum aðilum
óheimilt að eiga fulltrúa í stjórn Haga. Í því felst að stjórnarmenn, starfsmenn og eigendur
að hlutafé í FISK-Seafood eða tengdum aðilum (þ.m.t. stjórnarmenn og æðstu stjórnendur
KS) eða aðilar sem sinna reglubundið hagsmunagæslu eða ráðgjafarstörfum fyrir
framangreinda aðila, skulu ekki sitja í stjórn eða varastjórn Haga. Hið sama gildir um þá
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sem eru makar umræddra stjórnarmanna, starfsmanna og eigenda, skyldir þeim eða
mægðir, þ.e. í beinan legg eða til hliðar.
Í banni skv. 1. mgr. felst einnig að FISK-Seafood mun ekki nýta sér rétt sinn sem hluthafi
í Högum til að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu í Högum fyrir hluthafafundi þar sem
stjórnarkjör er á dagskrá eða hafa aðkomu að því hvaða einstaklingar bjóði sig fram til
stjórnarsetu í Högum.
Í 1. og 2. mgr. felst einnig að þeim aðilum sem tilgreindir eru í 2. málslið 1. mgr. er óheimilt
að hlutast til um málefni Haga sem haft geta áhrif á samkeppni á milli Haga og KS.
5. gr.
Brottfall skilyrðanna
Skilyrði þessarar sáttar falla úr gildi þegar eignatengsl skv. 3. gr. eru ekki lengur til staðar.
Teljast eignatengsl rofin þegar eignarhlutur í Högum, sem FISK-Seafood og aðrir lögaðilar,
sem FISK-Seafood og eigendur þess hafa yfirráð yfir, er kominn niður fyrir [
]2.
6.gr.
Endurskoðun o.fl.
Samkeppniseftirlitið skal taka skilyrði sáttar þessarar til endurskoðunar verði breytingar á
markaði eða markaðsgerð, sem að mati Samkeppniseftirlitsins gera það að verkum að
samkeppnisleg rök hnígi ekki lengur að tilgangi þessarar sáttar, enda hafi FISK-Seafood
eða KS sett fram rökstudda beiðni um niðurfellingu.
Á meðan eignatengsl skv. 3. gr. eru til staðar skuldbinda FISK-Seafood og aðrir lögaðilar,
sem fyrirtækið og eigendur þess hafa yfirráð yfir, sig til að eignast ekki meira hlutafé í
Högum, en afhent er til efnda á kaupsamningi milli Haga, FISK-Seafood og Samherja, dags.
26. apríl 2017. Ákvæði þetta tekur hvorki til félagsmanna Kaupfélags Skagfirðinga svf. né
einstaklinga tengdum þeim.
7. gr.
Viðurlög
Brot á þeim fyrirmælum sem fram koma í sátt þessari varða viðurlögum skv. IX. kafla
samkeppnislaga.
8. gr.
Fyrirvari
Sátt þessi er háð þeim fyrirvara að kaup Haga á öllu hlutafé Olís verði heimiluð á grundvelli
sátta við samrunaaðila, samkvæmt endanlegri ákvörðun Samkeppniseftirlitsins.
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Reykjavík, 8. september 2018

f.h. Samkeppniseftirlitsins

f.h. FISK-Seafood ehf.

_________________________

__________________________

f.h. Kaupfélags Skagfirðinga svf.

_________________________
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