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Pressemeddelelse– 27 March 2020 

Karnov Group går ind på det norske 
marked  

 
Karnov Group har i dag færdiggjort en aftale om at investere i Strawberry Law mod en ejerandel på 

40%, samt med mulighed for at tilkøbe yderligere aktier og dermed blive majoritetsejer. Strawberry 

Law vil levere digitale abonnementsbaserede juridiske løsninger til det norske marked og har 

hovedkontor i Oslo. Navnet er med investeringen ændret til Karnov Group Norway AS. 

Karnov Group har investeret 15m NOK, og vil understøtte virksomheden med sin erfaring, som førende indenfor juridiske 

informationstjenester i både Danmark og Sverige. Herudover vil Karnov Group undersøge, hvor virksomhedens eksisterende 

løsninger vil kunne understøtte den norske virksomhed i en succesfuld markedsekspansion. Lanceringen af løsningen forventes i 

andet halvår af 2021.  

Flemming Breinholt, CEO, Karnov Group:  

‘Vi har over de seneste seks måneder fulgt Strawberry Laws progressive tilgang til at etablere sig på det norske marked for juridiske 

informationsløsninger. Mange gode samtaler har bekræftet os i at Karnov Group og Strawberry Law er afstemte på vores høje 

ambitioner om at skabe stærke forretningsresultater med afsæt i virksomhedernes kombinerede styrker. Jeg har stor beundring for 

Strawberry Laws dybe indsigt i behovene på det lokale juridiske marked, hvor de har stærke relationer. Dette er en spændende 

mulighed for Karnov Group, og vi glæder os til samarbejdet og til at udvikle og vækste sammen i regi af Karnov Group Norway.’ 

Petter Stordalen, majoritetsejer, Strawberry Publishing: 

’Vi har arbejdet med Flemming og Karnov Group i længere tid, og efter vores ansatte kom på plads i starten af marts, har processen 

virkelig taget fart. Inden for juridiske informationstjenester er Karnov i en klasse for sig, og vi skal nu slå vores eksekveringsstyrke og 

ideer for det norske marked sammen med Karnovs know-how og erfaring. Jeg har altid set Norden som ét land, og jeg tror, at en 

tjeneste som kan samle viden og ressourcer fra tre lande, vil være attraktiv for både kunder og forfattere.’ 

Den juridiske informationsløsning bliver baseret på et platformssamarbejde mellem Strawberry Law og Lovdata - en førende norsk 

leverandør af juridiske informationstjenester. Lovdata er en privat stiftelse skabt i 1981 af det norske justitsministerium og det 

juridiske fakultet i Oslo. Strawberry Law blev grundlagt af Strawberry Publishing med formålet om at forbedre tilgangen til juridisk 

information i Norge.  

Knut Brundtland, bestyrelsesformand, Strawberry Law: 

‘Vi er stolte over at kunne relancere Karnov-navnet i Norge, og er overbeviste om, at et samarbejde med en så stærk skandinavisk 

aktør vil hjælpe os til hurtigt at få gennemslagskraft på det norske marked. 

Platformssamarbejdet med Lovdata er derudover en vigtig milepæl for os, da det er den mest brugte juridiske informationstjeneste på 

det norske marked, med en utrolig høj brugertilfredshed’ 

For mere information, kontakt venligst: 

Karnov Group 

Flemming Breinholt, CEO 

Telefon: +45 40 32 23 32 

E-mail: flemming.breinholt@karnovgroup.com 
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Strawberry Law 

Knut Brundtland, Bestyrelsesformand 

Telefon: +47 40 06 20 20   

E-mail: knut.brundtland@abgsc.no  

 

Denne pressemeddelelse indeholder insider information som Karnov Group AB (publ) er forpligtet til at offentliggøre ifølge EU's 

markedsmisbrugsforordning. Denne information blev indleveret til publikation d. 27. marts 2020, kl 08:30 CET 

Karnov Group er en førende leverandør af forretningskritisk information inden for jura, skat, revision og regnskab samt miljø, sundhed og sikkerhed i 
Danmark og Sverige. Med brands som Karnov, Norstedts Juridik, VJS, Notisum, Legal Cross Boarder og Forlaget Andersen leverer Karnov Group viden 
og indsigt, der gør flere end 60.000 brugere i stand til at træffe bedre beslutninger, hurtigere – hver dag. Med kontorer i København, Stockholm og 
Malmø beskæftiger Karnov Group i dag ca. 240 medarbejdere. I 2019 var nettoomsætningen på 757 m SEK. Karnov Group er noteret på Nasdaq 
Stockholm, Mid Cap segmentet under “KAR”. For mere information, besøg www.karnovgroup.dk 

Strawberry Law: Det nordiske forlag, Strawberry Publishing, har på kort tid opbygget et varemærke, som har tiltrukket nogle af nordens stærkeste 
forfatterskaber. Datterselskabet Strawberry Law blev stiftet med formålet at udfordre de kommercielle aktører i den norske forlagsbranche, både 
analogt og digitalt. Knut Brundtland blev hentet ind som bestyrelsesformand, og selskabet har allerede sikret sig nogle af de ledende redaktionelle og 
teknologiske kræfter inden for den juridisk forlagsbranche i Norge. Strawberry Law har som langsigtet ambition at blive det naturlige valg for 
professionelle indenfor jura i Norge. 
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