International handel, lovgivningsmæssige og
regulatoriske forhold
DLA Pipers team inden for international handel, lovgivningsmæssige og
regulatoriske forhold yder rådgivning i alle faser af lovgivningsprocessen. Ved
rådgivningen om de lovgivningsmæssige rammer har vi fokus på bl.a. områderne
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Virksomheder, der handler med udlandet, skal overholde et utal af love og administrative
regler og forskrifter, hvoraf mange har en direkte indvirkning på virksomhedernes muligheder
for at drive og udvide deres forretning. Lovgivningen, de statslige institutioner og den
almindelige retsopfattelse er under konstant forandring som følge af den politiske dagsorden,
historiske begivenheder, retsafgørelser, interessegruppers påvirkning, ændringer i
eksisterende praksis og nyhedsbegivenheder.
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Vores arbejdsområder
Første skridt mod effektiv compliance er at foretage en uvildig og realistisk vurdering af de
risici – det være sig lovgivningsmæssige eller i relation til compliance eller virksomhedens
omdømme – som kan hindre virksomheden i at nå sine forretningsmål.
Vi repræsenterer klienter over for nationale, overnationale og regionale myndigheder og
administrative organisationer vedrørende en lang række spørgsmål af samfundsmæssig,
lovgivningsmæssig, forskriftsmæssig og administrativ karakter:
I USA arbejder vi i tæt samarbejde med vores klienter for at fremme deres synspunkter
over for præsidenten og regeringen, Kongressen og administrative styrelser.
Ligeledes har vores advokater stor erfaring med at varetage klienternes interesser ved
EU’s udøvende, lovgivende og dømmende institutioner.
På det mere lokale plan repræsenterer vi løbende klienter i politiske spørgsmål over for
nationale, regionale og statslige regeringer og myndigheder over hele verden.
Vi har også løbende foretræde for internationale organisationer, herunder FN, regionale
traktatorganisationer og multilaterale udviklingsinstitutioner.
I de enkelte sager foregår arbejdet på tværs af fagområder, idet vejen til succes ofte ikke er
den lige vej, men kræver en nøje koordineret indsats i forskellige fora.
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Derfor arbejder vores advokater og politiske fagfolk ofte på tværs af landegrænserne og
faggrupperne i tværgående teams for at opnå de bedste og mest effektive resultater for
vores klienter. Og som vores klienter i stigende er bevidst om, kræver det helt andre

Udbud og offentlige
kontrakter
Hotel, restauration og

kompetencer at udøve indflydelse på lovgivningens udformning og administration end at føre
sager om dens håndhævelse eller søge at omstøde nyligt vedtagne love eller regler.

fritid
Forsikring
Life Sciences

Vores team består af kompetente procesadvokater og fagfolk med ekspertviden inden for et
bredt spektrum af politiske emner. Vi har et af verdens største teams i advokatbranchen,
som varetager klienternes interesser over for myndigheder og statslige institutioner, og vi har
et verdensomspændende netværk af advokater og politiske fagfolk. Mange af teamets
medlemmer har tidligere haft højtstående poster inden for staten eller på regeringsplan eller
har opnået betydelig politisk erfaring gennem ledende stillinger i erhvervslivet. Blandt DLA Pipers tidligere

Medier, sport og
entertainment
Teknologi

embedsmænd kan

nævnes:
Ray LaHood, transportminister i USA
George Mitchell, flertalsleder i det amerikanske senat
Saxby Chambliss, amerikansk senator
Mike Castle, medlem af den amerikanske kongres og guvernør
Jim Blanchard, guvernør og USA’s ambassadør i Canada
Tom Boyd, Assistant Attorney General for det amerikanske justitsministeriums lovafdeling og direktør for Office of Policy
Development i Det Hvide Hus
Tom Korologos, USA’s ambassadør i Belgien
Earl Silbert, føderal statsadvokat, Washington, D.C.
Rachael Paulose, føderal statsadvokat, District of Minnesota

INDSIGT

Udgivelser
Dansk-grønlandsk investering i genåbning af guldmine i Grønland
3. juli 2019
Vækstfonden og Greenland Venture investerer 15 millioner kroner i genåbning af en guldmine i Sydgrønland. Investeringen i
minen er det første fælles investeringsprojekt som led i en erhvervsaftale, der blev indgået mellem Danmark og Grønland i marts
2019.

HMN Naturgas koordinerede med konkurrenter
3. juli 2019
Sø- og Handelsretten har den 12. juni 2019 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om, at HMN Naturgas’ leverandøraftale om
service af gasfyr udgjorde koordinering i strid med konkurrenceloven.

Kommissionen pålægger Canon bøder for præimplementering
3. juli 2019
Kommissionen har den 27. juni 2019 pålagt Canon to bøder på samlet EUR 28 mio. for at gennemføre et køb af Toshiba Medical
Systems Corporation, før transaktionen var anmeldt til og godkendt af Kommissionen.
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Fusion mellem SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. godkendt med tilsagn
3. juli 2019
Konkurrencerådet har den 25. juni 2019 godkendt en transaktion, hvor SE a.m.b.a. og Eniig a.m.b.a. fusionerer til det fælles
selskab, Norlys a.m.b.a. Tilsagnene sikrer eksterne service providere adgang til at udbyde tv og bredbånd via Norlys’
fiberinfrastruktur.

Circle K Danmark vedtager bødeforlæg på DKK 6 mio. for manglende fusionsanmeldelse
3. juli 2019
Circle K Danmark A/S har den 7. juni 2019 vedtaget et bødeforlæg, da virksomheden anmeldte erhvervelsen af 72 tankstationer,
efter at transaktionerne var gennemført.

Grønlands Selvstyre har 10-års jubilæum
21. juni 2019
Den 21. juni 2019 er det Grønlands nationaldag. Det er også dagen, hvor Grønlands Selvstyre har 10-års jubilæum.

Skibsophugning
6. juni 2019
Ophugning af skibe kan udgøre en væsentlig risiko for både de mennesker, der udfører ophugningsarbejder, og for miljøet, hvis
ikke ophugningen og ophugningsaktiviteterne blive udført på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. I denne nyhed omtales den
seneste udvikling inden for skibsophugning på nationalt-, EU- og internationalt-niveau.

EU-Kommissionen uddeler milliardbøder for koordinering af valutahandel
6. juni 2019
EU-Kommissionen har den 16. maj 2019 pålagt bankerne Barclays, The Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Morgan og MUFG
Bank bøder for samlet EUR 1,07 milliarder.

Booking.com vinder appelsager om smalle MFN-klausuler
6. juni 2019
En tysk og en svensk appeldomstol har henholdsvis den 4. juni 2019 og 9. maj 2019 godkendt Booking.com’s brug af smalle
MFN-klausuler.

EU-Kommissionen pålægger verdens største ølbryggeri bøde for at hindre parallelimport
6. juni 2019
Anheuser-Busch InBev NV/SA har modtaget en bøde på EUR 200 mio. for at begrænse den grænseoverskridende handel mellem
Holland og Belgien.
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Erstatningsansvar følger den økonomiske aktivitet
13. maj 2019
EU-Domstolen har den 14. marts 2019 afgjort, at erhvervelsen af en virksomheds økonomiske aktivitet også medfører
erhvervelsen af dens erstatningsansvar for konkurrenceretlige overtrædelser.

Ny aftale om lufthavnsprojektet i Grønland er indgået
1. april 2019
Grønlands Landsstyre og den danske regering har indgået en ny aftale om den danske stats medfinansiering af udvidelsen af to
grønlandske lufthavne i Nuuk og Ilulissat. Den nye aftale er en tillægsaftale, der supplerer en eksisterende aftale mellem
Grønland og Danmark fra 2018 om de overordnede rammer for statens engagement i lufthavnsprojektet i Grønland og et styrket
erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark. Tillægsaftalen har til formål at gennemføre aftalen fra 2018 og vedrører
nogle mere konkrete tiltag i forbindelse dermed.

Almene boligorganisationers optimering ved indkøb af administrationsydelser hos
administrationsorganisationer
11. februar 2019
DLA Piper har rådgivet Holbæk Boligselskab i forbindelse med gennemførelsen af et forhandlingsudbud om levering af
administrationsydelser. Udbuddet viste, at der kan være flere fordele for både de enkelte boligselskaber og for
administrationsorganisationerne ved at udlicitere leveringen af visse specialiserede administrationsydelser.

Hvert femte danske EU-udbud annulleres
25. januar 2019
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en ny rapport, der viser, at hvert femte danske EU-udbud annulleres.
Den hyppigste årsag til annullation er fejl i udbudsmaterialet. DLA Piper kommer med vores tips til, hvordan antallet af
annullationer kan nedbringes.

EU’s hidtil største bilaterale handelsaftale er nu endeligt vedtaget
14. januar 2019
Frihandelsaftalen mellem EU og Japan blev endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 12. december 2018 og forventes at
træde i kraft 1. februar 2019. Dermed skabes en ny handelszone med 635 millioner mennesker, som optager næsten en tredjedel
af verdens BNP, og som for Danmark betyder en anslået øget eksport til Japan på op til 11 milliarder kroner.

Konkurrenter aftalte fælles rabatsatser
3. januar 2019
Konkurrencerådet har den 19. december 2018 afgjort, at virksomhederne Clear Channel Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S
ulovligt har aftalt rabatter.

Entreprisefirmaer frifundet for tilbudskoordinering
3. januar 2019
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Retten i Odense har den 14. december 2018 frifundet Jorton A/S og H. Skjøde Knudsen A/S for tilbudskoordinering.

Disneys køb af 21st Century Fox kræver tilsagn
7. december 2018
EU-Kommissionen har den 6. november 2018 godkendt Disneys køb af 21st Century Fox, efter parterne har afgivet tilsagn om
frasalg.

Tryg Forsikring afgiver tilsagn for at overtage Alka
13. november 2018
Konkurrencerådet har den 5. november 2018 godkendt Tryg Forsikrings erhvervelse af Alka, efter at Tryg har afgivet tilsagn om
ophævelse af eksklusivaftaler, at afstå fra opsigelsesgebyrer og at bidrage med 5 mio. kroner årligt til Forsikringsguiden.

Superligarettigheder kan udbydes før tid
13. november 2018
Konkurrencerådet har den 5. november 2018 delvist imødekommet Superligaen A/S’, DBU’s og Divisionsforeningens anmodning
om at udbyde medierettighederne til Superligaen.

To virksomheder er pålagt bøder for restriktion af internethandel
13. november 2018
United Kingdom Competition Appeal Tribunal har den 7. september 2018 opretholdt men reduceret golfudstyrsvirksomheden
Pings bøde til GBP 1,25 mio. De franske konkurrencemyndigheder har givet motorsavsproducenten Stihl en bøde på EUR 7
mio.

SMSG-rapport til ESMA om ICO’er og Kryptoaktiver
31. oktober 2018
SMSG (Securities and Markets Stakeholder Group), som er et rådgivende organ til ESMA (Den europæiske værdipapir- og
markedstilsynsmyndighed), har den 19. oktober 2018 offentliggjort en rapport om ICO’er (Initial Coin Offerings) og CryptoAssets (en samlebetegnelse for ”kryptoaktiver” i forskellige former, herunder kryptovaluta).

International fiskeriaftale underskrevet i Grønland
5. oktober 2018
Den 3. oktober 2018 underskrev Canada, USA, Rusland, Sydkorea, Japan, Kina, Norge, Island, EU og Kongeriget Danmark for
så vidt angår Grønland og Færøerne en international fiskeriaftale i Grønland. Aftalen træder i kraft, når alle landene har ratificeret
aftalen.

Ikke fængsel for en kartelaftale
1. oktober 2018

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder.
Yderligere oplysninger om disse enheder findes på www.dlapiper.com. Dette kan udgøre

Retten i Holbæk har den 19. september 2018 idømt en ansat hos Midtsjællands Nedbrydning en personlig bøde på DKK 100.000
for karteldeltagelse. Anklagemyndigheden havde påstået fængsel.

Tagpapsagen hjemvist til fornyet behandling i Konkurrencerådet
1. oktober 2018
Konkurrenceankenævnet har den 12. september 2018 hjemvist Konkurrencerådets afgørelse om tagpap-branchens
branchestandarder, da Konkurrencerådet ikke med den fornødne sikkerhed havde godtgjort, at der var tale om en overtrædelse,
der havde til formål at begrænse konkurrencen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke tilstrækkelig effektiv
1. oktober 2018
Rigsrevisionens undersøgelse konkluderer, at konkurrencemyndighedernes håndhævelse af konkurrencereglerne ikke er
tilstrækkelig effektiv.

Tysk advokat får bøde for markedsdelingsaftale
1. oktober 2018
De tyske konkurrencemyndigheder har den 4. september 2018 pålagt bøder til et mediehus og dets advokat for at facilitere en
kartelaftale.

Nyt fra International handel og investeringer | Tema om Brexit
1 AUG 2018

NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER
Meget har allerede været skrevet og sagt om Brexit, men hvad betyder Storbritanniens udmeldelse af den europæiske union
egentlig for Danmark og danske virksomheder? Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på Brexit og
de mulige indvirkninger på arbejdskraftens fri bevægelighed og udfordringer for danske virksomheder.

EU-Kommissionen pålægger Google en rekordstor bøde
30. juli 2018
Den 18. juli 2018 udstedte EU-Kommissionen en bøde på ca. 32 milliarder kroner til Google og dets moderselskab Alphabet for at
have overtrådt konkurrencereglerne om misbrug af dominerende stilling.

Goldman Sachs ansvarlig for porteføljeselskabs adfærd
30. juli 2018
Retten fastslår i en dom af 12. juli 2018, at det øverste selskab i en koncern er ansvarlig for alle koncernselskabers adfærd.
Dette gælder også indirekte kontrollerede selskaber såsom en kapitalfonds porteføljeselskaber.
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Ny frihandelsaftale mellem EU og Japan
23. JULI 2018
Den 17. juli 2018 underskrev EU og Japan en ny aftale om frihandel, og potentielt kan Japan blive et lukrativt marked for danske
virksomheder. Dansk Industri vurderer, at den nye frihandelsaftale kan øge Danmarks eksport til Japan med op til 11 milliarder
kroner.

To energiselskaber modtager bøder for manglende fusionsanmeldelse
4. juli 2018
Energiselskaberne SEAS-NVE og Syd Energi har hver betalt en bøde på DKK 4 mio. for ikke at have anmeldt en
anmeldelsespligtig fusion.

Retten irettesætter Kommissionens kontrolundersøgelse af tjekkisk jernbaneselskab
4. juli 2018
Retten afgjorde med sin dom af 20. juni 2018, at Kommissionen havde tilstrækkelige indicier til at foretage en
kontrolundersøgelse hos jernbaneselskabet České dráhy vedrørende en strækning mellem Prag og Ostrava. Indicierne kunne dog
ikke begrunde en undersøgelse af andre overtrædelser eller andre togstrækninger.

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse: Konsolidatoraftale udgjorde kundedeling
4. juli 2018
Konkurrenceankenævnet har den 12. juni 2018 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse, om at Mediacenter Danmark A/S’ og
MPE Distribution ApS’ konsolidatoraftale udgjorde ulovlig kundedeling.

Ny selskabslov i Grønland
29. juni 2018
Den grønlandske selskabslov har gennemgået en modernisering, der medfører flere fordele for erhvervslivet. Den nye
selskabslov i Grønland træder i kraft den 1. juli 2018.

Nyt fra Konkurrenceret
7. juni 2018

NYT FRA KONKURRENCERET
I dette nyhedsbrev kan du læse om Vestre Landsrets dom i sagen om Elsams misbrug af dominerende stilling, om
EU-Domstolens dom i den principielle sag om fusionen mellem EY og KPMG og om Konkurrencerådets indgriben i telefusionen
mellem GlobalConnect og Nianet.

EY præimplementerede ikke overtagelsen af KPMG
7. juni 2018
Gennemførelsen af fusionen mellem de danske revisionsvirksomheder EY og KPMG har været forelagt EU-Domstolen.
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EU-Domstolen afsagde den 31. maj 2018 dom i den principielle sag om fortolkning af præimplementeringsforbuddet.

DONG tog alligevel ikke for høje priser
7. JUNI 2018
Vestre Landsret har afsagt dom i misbrugssagen om energiselskabet Elsam, der i dag er en del af Ørsted (tidligere DONG
Energy). Dommen ophæver Konkurrencerådets afgørelse, der ellers var opretholdt af både Konkurrenceankenævnet og Sø- og
Handelsretten.

Marlboros logo nød beskyttelse som velkendt varemærke i Danmark
1. juni 2018
Selvom Marlboros logo ikke var traditionelt velkendt i Danmark, var det til hinder for registrering af en konkurrents ellers
ikke-forvekslelige varemærke, fordi det var velkendt i andre EU-lande.

Nyt fra Konkurrenceret
15. maj 2018

NYT FRA KONKURRENCERET
I dette nyhedsbrev kan du læse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning om konsortiedannelse i forhold til
konkurrenceloven og om EU-Kommissionens afgørelse vedrørende overtrædelse af procedurereglerne i
fusionskontrolforordningen.

Nyt fra International Handel og Investeringer
15. maj 2018

NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER
I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på den seneste udvikling på området i EU, hvor EU har indgået en række nye aftaler om
frihandel og investeringsbeskyttelse med særlig betydning for danske virksomheder med interesser i Singapore og Mexico.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver ny vejledning om konsortier
14. maj 2018
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om den konkurrenceretlige vurdering af
konsortiesamarbejder i forbindelse med afgivelse af fælles bud på offentlige eller private opgaver.
Den nye vejledning skal skabe mere klarhed for virksomheder, der overvejer at indgå i konsortier. Det gør den ikke.

Virksomhed pålagt bøde på 124,5 mio. euro for præimplementering
14. maj 2018
Det kostede teleselskabet næsten 125 mio. euro at gennemføre en fusion, før end EU-Kommissionen havde godkendt den.
Bøden understreger vigtigheden af at respektere reglerne om fusionskontrol.
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EU's nye handelsaftale med Mexico
7. maj 2018
EU's nye frihandelsaftale med Mexico kan i de kommende år skabe positive muligheder for dansk eksport og danske
virksomheder i Mexico.

EU's nye handelsaftale med Singapore
7. maj 2018
EU-Kommissionen har indgået en ny handelsaftale med Singapore, der kan danne grundlag for en større aftale med de
sydøstasiatiske lande.

Tema om Brexit
7. maj 2018

NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER
I dette tema kan du blandt andet læse om forlængelse af overgangsordningen, retningslinjer for en fremtidig handelsaftale og
hvilke indvirkninger, det får på konkurrenceret og immaterielle rettigheder.

Ændring af evalueringsmetoden undervejs i et udbud var undtagelsesvist lovligt
26. april 2018
En ændring af evalueringsmodellen kunne undtagelsesvist foretages i overensstemmelse med udbudsloven, da Klagenævnet for
Udbud fandt, at ændringen ikke havde været egnet til at påvirke beslutningen om at deltage i udbudsprocessen eller havde
forrykket konkurrencen mellem tilbudsgiverne.

Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol
20. april 2018
Den 20. marts 2018 vedtog Rådet forhandlingsdirektiver. De bemyndiger Europa Kommissionen til på EU's vegne at forhandle
med handels- og investeringspartnere om en konvention om oprettelse af en multilateral domstol. Domstolen skal afgøre tvister
vedrørende investeringer.

Nyt fra Konkurrenceret
19. april 2018

NYT FRA KONKURRENCERET
I dette nyhedsbrev kan du læse om Sø- og Handelsrettens afgørelse vedrørende adgangen til at opsige autoriserede reparatører,
om Konkurrencerådets afgørelse vedrørende ulovlig tilbudskoordinering i en brancheforening og om Bundeskartellamts
opsigtsvækkende afgørelse mod Facebook for misbrug af dominerende stilling.

Misligholdelse af forhandleraftale begrundede ikke afvisning af autoriseret reparatør
13. april 2018
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Sø- og Handelsretten har den 20. marts 2018 taget stilling til, om det var i strid med konkurrenceloven, at Nissan nægtede at
lade Daugaard Biler A/S genindtræde som autoriseret Nissan-reparatør efter at have misligholdt parternes forhandleraftale.

Brancheforening for persontransport udførte ulovlig tilbudskoordinering
13. april 2018
Konkurrencerådet har vurderet, at brancheforeningen Økonomisk Forening for Persontransports adfærd i relation til afgivelse af
tilbud på medlemmernes vegne var i strid med konkurrenceloven. Sagen er oversendt til politiet med henblik på strafferetlig
vurdering.

De tyske konkurrencemyndigheder undersøger Facebook
13. april 2018
De tyske konkurrencemyndigheder undersøger Facebooks brugervilkår, herunder om indsamlingen af brugerdata udgør et
misbrug af dominerende stilling.

Nyt nordisk maritimt voldgiftsinstitut
19. marts 2018
Etableringen af det nye nordiske voldgiftsinstitut, Nordic Offshore and Maritime Arbitration Association (NOMA) kan blive et
attraktivt alternativ for tvistløsning i maritime tvister, og det vil formentlig medføre en hurtigere og billigere voldgiftsproces.

EU-dom om EU-konform fortolkning af bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler
12. marts 2018
På baggrund af en præjudiciel forespørgsel til EU-Domstolen, fastlægger EU-Domstolen i sin dom et principielt krav om
EU-konform fortolkning af bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler mellem EU medlemsstater.

Det blå erhvervsliv styrkes i vækstudspil
22. februar 2018
Regeringen vil fritage søfolk ombord på offshoreskibe for betaling af indkomstskat og fjerne registreringsafgiften på
handelsskibe.

Værnetingsklausuler og retten til direkte krav
22. februar 2018
Højesteret tilsidesætter værnetingsklausul i ansvarsforsikringsaftale ved direkte krav fra skadelidt tredjepart.

Nyt fra Konkurrenceret januar 2018 II
5. februar 2018

NYT FRA KONKURRENCERET
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I dette nyhedsbrev kan du læse om Konkurrencerådets principielle afgørelse om misbrug af dominerende stilling, om
Generaladvokat Wahls forslag til afgørelse i den danske sag om præimplementering, om Københavns Byrets dom i sagen om
ejendomsmæglerkæderne, og endeligt kan du læse om en dansk entreprenørvirksomheds vedtagelse af en bøde på 3,2 mio. kr.

EY og KPMG præimplementerede ikke
5. februar 2018
Generaladvokat Wahl har i sit forslag til afgørelse i sagen om EY’s overtagelse af KPMG Danmark vurderet, at Konkurrencerådet
tog fejl, da rådet konkluderede, at opsigelse af en samarbejdsaftale udgjorde præimplementering.

Københavns Byret afsiger dom i sagen om ejendomsmæglerkæderne
5. februar 2018
Københavns Byret har ved dom af 30. januar 2018 idømt EDC-Gruppen A/S en bøde på 1 mio. kr. og Dansk
Ejendomsmæglerforening en bøde på 250.000 kr.

Principiel afgørelse fra Konkurrencerådet om misbrug af dominerende stilling
5. februar 2018
Konkurrencerådet har i en afgørelse af 31. januar fundet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma AB har misbrugt en dominerende
stilling.

Entreprenørvirksomhed vedtager bøde på 3,2 mio. kr. for tilbudskoordinering
5. februar 2018
Entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S har accepteret et bødeforelæg på 3,2 mio. kr. En ledende medarbejder modtog en
personlig bøde på 100.000 kr.

AB 18 og ABR18 er nu sendt i høring
2 FEB 2018
AB-udvalget har netop i dag, den 2. februar 2018, sendt udkast til reviderede versioner af AB 92 (AB 18) og ABR 89 (ABR 18) i
høring frem til den 12. marts 2018. AB-udvalget har samtidig oplyst, at revisionen af ABT 93 (ABT 18) endnu ikke foreligger i et
færdigt udkast, hvorfor denne forventes senere på året.

Stort byudviklingsprojekt i Nuuk
29. januar 2018
Grønlands hovedstad Nuuk vokser i indbyggertal. Det har medført et øget behov for blandt andet flere boliger, skoler og
daginstitutioner. I løbet af de kommende 12 år vil dette behov blive dækket af et stort byudviklingsprojekt, der skal skabe flere
boliger, skoler, daginstitutioner og virksomhedsbyggerier i Nuuk.

Fra betalingstjenesteloven til betalingsloven – hvad er nyt?

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder.
Yderligere oplysninger om disse enheder findes på www.dlapiper.com. Dette kan udgøre

19 JAN 2018
Lov om betalinger (betalingsloven) trådte i kraft den 1. januar 2018 og har medført nogle væsentlige ændringer og lempelser på
området. Loven er en implementering af det andet betalingstjenestedirektiv og e-pengedirektiv.

Nyt fra konkurrenceret januar 2018
11. januar 2018

NYT FRA KONKURRENCERET
I dette nyhedsbrev kan du læse om de nye ændringer til konkurrenceloven, som trådte i kraft den 1. januar, og om
Konkurrencerådets afgørelser om henholdsvis konkurrencebegrænsninger på værdihåndteringsmarkedet og om bindende
videresalgspriser i en indkøbsforening. Endeligt kan du læse om EU-Domstolens principielle afgørelse i Coty-sagen.

Indkøbsforening koordinerede medlemmernes priser
11. januar 2018
Konkurrencerådet har den 1. december 2017 truffet afgørelse om, at indkøbsforeningen Team DS a.m.b.a. ulovligt har
koordineret priser og udvekslet informationer om medlemmernes konkurrenceparametre i knap 5½ år.

EU-Domstolen godkender forbud mod salg af luksusprodukter på online markedspladser
11. januar 2018
EU-Domstolen har med sin dom af 6. december 2017 i Coty-sagen afgjort, at producenter af luksusprodukter kan forbyde sine
autoriserede forhandlere at videresælge produkterne via tredjeparters hjemmesider.

Ændringer til konkurrenceloven trådte i kraft den 1. januar 2018
11. januar 2018
Folketinget har den 30. november 2017 vedtaget en ændring af konkurrenceloven.

Dansk forsøgsordning med medicinsk cannabis
8. JANUAR 2018
Den 15. december 2017 vedtog Folketinget en ny lov om en forsøgsordning med medicinsk cannabis (cannabisloven).

Nyhedsbrev om Brexit – januar 2018
2 JAN 2018

NYT FRA INTERNATIONAL HANDEL OG INVESTERINGER
Dette nyhedsbrev forklarer baggrunden for Brexit, forhandlingsprocessen, udsigten for de kommende handelsaftaler og
konsekvenserne for dansk eksport. Læs med så din virksomhed kan være forberedt på det, der venter.

Hvad indebærer de ændrede Anbefalinger for god Selskabsledelse?

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder.
Yderligere oplysninger om disse enheder findes på www.dlapiper.com. Dette kan udgøre

21 DEC 2017
JULEKALENDER: Komitéen for god Selskabsledelse har den 23. november 2017 opdateret sine Anbefalinger for god
Selskabsledelse fra november 2014.

Retten stadfæster Kommissionens bøde på 20 mio. EUR i fusionssag
6 NOV 2017
Retten har stadfæstet Kommissionens afgørelse om at pålægge Marine Harvest ASA en bøde for ”gun-jumping” og manglende
fusionsanmeldelse.

Ny guide til udenlandske investorer om det danske investeringsregime
6 NOV 2017
DLA Piper Denmark har netop publiceret et bogkapitel til The Foreign Investment Regulation Review. I kapitlet forklares
tendenser på M&A-området sammen med den seneste politiske og regulatoriske udvikling.
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