Retssager, voldgift og undersøgelser
DLA Pipers advokater har stor rutine inden for retssager, voldgift, undersøgelser
og alternativ konfliktløsning og udnytter denne erfaring til at bistå vores klienter
med at lægge de bedste strategier.
Vi har det lokalkendskab, der skal til, for at se de juridiske spørgsmål i den rette
regulatoriske, økonomiske, politiske og kulturelle sammenhæng og udvikle strategier for de
enkelte sager. Vi håndterer løbende teknisk udfordrende og komplekse sager på tværs af
flere lande. Vores globale tilstedeværelse giver os mulighed for at sammensætte fuldt
integrerede teams og levere ensartet kvalitet, uanset hvor vores klienter driver virksomhed. I
samarbejde med vores klienter håndterer vi de potentielle risici og gennemfører de mest
hensigtsmæssige løsninger med henblik på at undgå en eskalering af sagen med deraf
følgende omkostninger. Vi sigter efter at løse komplekse erhvervstvister så hurtigt og
effektivt som muligt og komme med løsninger, der er tilpasset vores klients målsætninger.
DLA Pipers globale team af procesadvokater og advokater med speciale i regulatoriske
forhold udgør ifølge The Lawyer's Top 50 Litigation Survey det største team inden for
tvisteløsning i verden.
I et miljø, hvor regulering og regelhåndhævelse kun vil blive forøget, er vi bevidste om, at
det er kritisk for en virksomhed at overholde reglerne og undgå regulatoriske indgreb.
Globaliseringen af verdensmarkederne har åbnet op for uendelige forretningsmuligheder. Den
har imidlertid også medført øget risiko for at ifalde erstatningsansvar, idet virksomhederne
udsættes for en økonomisk risiko og en risiko for et negativt omdømme i flere lande rundt
om i verden. For at begrænse disse risici skal der hurtigt etableres kontakt til erfarne
advokater, som kender såvel det kulturelle som det juridiske og regulatoriske miljø, men som
også vil arbejde kompromisløst for at skabe resultater for deres klienter, når en tvist eller et
regulatorisk indgreb er uundgåeligt.
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CAPABILITES
BRANCHER
Vi håndterer alle typer tvister, idet vi hurtigt kan mobilisere nationale og internationale teams.
Konkurrencesager
Sager inden for bank og finansiering
Gruppesøgsmål
Omtvistede M&A

Energi
Finansiel sektor
Forsikring
Life Sciences
Minedrift
Teknologi
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Tvister om handelskontrakter
Internationale retssager
Retssager og konfliktløsning inden for ansættelsesretten
Tvister inden for energiområdet
Miljø- og arbejdsmiljøtvister
Tvister inden for infrastruktur- og entrepriseområdet
Tvister inden for forsikrings- og genforsikringsret
Internationale voldgiftssager
Tvister inden for it- og telekommunikationsområdet
Tvister inden for sø- og luftfartsområdet
Patent- og IP-sager
Produktansvars- og masseerstatningssager og sager om product stewardship
Folkeret
Forvaltningsret
Sager om fast ejendom og tvister om planforhold
Sager om børsret og børsretlig compliance
Skatteretlige tvister
Økonomisk kriminalitet og virksomhedskriminalitet

INDSIGT

Udgivelser
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.

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
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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.

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.

VVS-virksomhed og tre ledende medarbejdere vedtager bøder for kartel
13. maj 2019
VVS-virksomheden Christoffersen & Knudsen A/S har vedtaget et bødeforlæg på DKK 575.000 for at udveksle priser med
konkurrenten Sanoterm Danmark A/S. En ledende medarbejder hos Christoffersen & Knudsen A/S, Fredensborg VVS-Teknik A/S
og en forhenværende ledende medarbejder fra Sanoterm Danmark A/S har hver vedtaget bødeforlæg på DKK 25.000.

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.

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
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3. januar 2019
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.

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.

Ikke fængsel for en kartelaftale
1. oktober 2018
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.

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

Principiel sag om konsortiesamarbejde får ny drejning
5. september 2018
Sø- og Handelsretten har ved dom af 27. august 2018 ophævet Konkurrencerådets afgørelse i sagen om Dansk Vejmarkerings
Konsortium, som Konkurrenceankenævnet ellers havde stadfæstet

Konkurrent appellerer Kommissionens afviste undersøgelse af Velux til EU-Retten
5. september 2018
EU-Kommissionen har afgjort, at den ikke vil fortsætte sin undersøgelse af Velux’ påståede overtrædelser af
konkurrencelovgivningen. FAKRO, en konkurrent til Velux, har indbragt beslutningen for EU-Retten

11 spanske it-virksomheder dømt for omfattende tilbudskoordinering
5. september 2018
Den spanske konkurrencemyndighed har udstedt bøder på i alt EUR 30 mio. i den første spanske sag om
konkurrencebegrænsninger i et offentligt udbud

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.

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
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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 og principiel kendelse om ensidigt indhentede erklæringer
12. juni 2018
Østre Landsret har i en ny kendelse omstødt en afgørelse fra Københavns Byret, som tillod fremlæggelsen af en ensidigt
indhentet erklæring, indhentet efter syn og skøn, men inden sagsanlæg.

Kvinder i international voldgift
12. juni 2018
I forbindelse med Copenhagen Arbitration Day diskuterede Charlotte Frederikke Malmqvist, advokat i DLA Piper Denmark, og
Alexis Mourre, præsident for ICC International Court of Arbitration, underrepræsentationen af kvinder i international voldgift.

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.

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.

Bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder – ny lov på vej
30. MAJ 2018
Den 10. april 2018 vedtog Folketinget en lov om forretningshemmeligheder, der træder i kraft den 9. juni 2018. Reguleringen af
forretningshemmeligheder er i dag i en række forskellige regler, men den nye lov giver et samlet retsgrundlag, der skal gøre det
lettere for danske virksomheder at få overblik over reglerne.

Statsstøtte eller adfærd på markedsvilkår?
29. MAJ 2018
Finanskrisen gjorde særligt ondt på danske banker, der under og efter krisen modtog statsstøtte i form af en række bankpakker.
EU-Domstolen afgjorde den 8. marts 2018 en sag, der opstod på bagkant af de stabilitetsfremmende bankpakker. Et afgørende
spørgsmål var, om staten opererede på markedsvilkår, og at der således ikke var tale om statsstøtte.
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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.

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.

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
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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
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.

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.

Store forsikringssager efter skade på olieplatform
22. februar 2018
Olieselskabet Noreco har vundet et milliardbeløb efter skade på Siri-platformen i Nordsøen. Flere krav kan være på vej.

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
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NYT FRA KONKURRENCERET
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.

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.

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.
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Loomis afgiver tilsagn om værdihåndteringsydelser
11. januar 2018
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen undersøgte en accessorisk aftale til en ikke-anmeldelsespligtig fusion på markedet for
værdihåndteringsydelser. Sagen blev afsluttet med afgivelse af tilsagn.

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

Omstødelse af (jule)gaver?
13 DEC 2017
JULEKALENDER: Den 1. januar 2018 sættes der ind mod den meget omtalte ”kone-finte”.

Sø- og Handelsretten afviser at håndhæve konkurrenceklausul i samarbejdsaftale
6 DEC 2017
Sagen vedrørte håndhævelse af en konkurrenceklausul. Sø- og Handelsretten afviste at klausulen kunne håndhæves med
henvisning til, at klausulen ikke var nødvendig men derimod konkurrencebegrænsende i sig selv.

Kommissionen pålægger japanske virksomheder bøder for kartelvirksomhed uden for EU
6 DEC 2017
En række japanske producenter af bilsikkerhedsudstyr blev pålagt bøder af Kommissionen for kartelovertrædelser, der var
begået i Japan, men som havde effekt i EU.

Østre Landsret stadfæster bøde for at tilbageholde oplysninger i fusionssag
6 DEC 2017
Østre Landsret har den 16. november 2017 stadfæstet Retten i Glostrups bøde til Metro Cash & Carry for at tilbageholde centrale
oplysninger i forbindelse med en fusionsanmeldelse.

Undgå tvister om byggeriets udseende – æstetik kan koste dyrt
24 NOV 2017
Udbedring af æstetiske mangler kan medføre uventede omkostninger for en entreprenør. Viser manglen sig først, når gulvet er
lagt, vinduerne sat i eller facaden malet, kan det blive nødvendigt at starte forfra for at opnå det æstetiske udtryk, som
bygherren har forudsat.

Retten stadfæster Kommissionens bøde på 20 mio. EUR i fusionssag
6 NOV 2017

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 har stadfæstet Kommissionens afgørelse om at pålægge Marine Harvest ASA en bøde for ”gun-jumping” og manglende
fusionsanmeldelse.

Nyheder fra udbudsret - august 2017
11 OCT 2017

NYT FRA UDBUDSRET
I dette nyhedsbrev kan du læse om Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
mod Region Midtjylland.

Nyheder fra konkurrenceret - august 2017
31 AUG 2017

NYT FRA KONKURRENCERET
Læs vores nyhedsbrev og bliv klogere på fusionen mellem Imerco og Inspiration, VVS-firmas bødevedtagelse for karteldannelse
og på Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet.

Kommissionen udsender tre klagepunktsmeddelelser for brud på EU’s fusionsregler
2 AUG 2017
Kommissionen har den 6. juli 2017 udsendt tre klagepunktsmeddelelser til virksomheder, der er mistænkt for at have overtrådt
EU’s procedureregler for fusioner. Der er tale om virksomhederne General Electric (GE) og Canon samt de tyske virksomheder
Merck KGaA (Merck) og Sigma-Aldrich (SA).

Ulovlig prisaftale stadfæstet af Konkurrenceankenævnet
2 AUG 2017
Konkurrenceankenævnet har den 13. juli 2017 afgjort, at HMN sammen med interesseorganisationen DEBRA og virksomhederne
Gastech og Kiertner har indgået priskoordineringsaftaler egnet til at skade konkurrencen.

Nyheder fra konkurrenceret - juli 2017
31 JUL 2017

NYT FRA KONKURRENCERET
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om en sag om prisaftaler mellem HMN og andre aktører i branchen for service af
naturgasfyr og om tre klagepunktsmeddelelser til virksomheder for overtrædelser af procedurereglerne inden for fusionskontrol.

AKTUELLE SAGER
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Principiel højesteretsdom om firmapensioner og god skik
17. maj 2018
Medhold i Højesteret: Vilkår i firmapensionsaftale var vedtaget trods efterfølgende dækningsmeddelelser, og det var ikke i strid
med reglerne om god skik, at Danica Pension havde fastholdt sin opfattelse af aftalegrundlaget.
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