Detail
Vores brancheteam med speciale inden for detailsektoren yder
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Retten i Hillerød idømmer nedrivningsfirma bøde for tilbudskoordinering
11. marts 2019
Retten i Hillerød har den 8. februar 2019 idømt CMP Nedrivning ApS en bøde på DKK 5 mio.
og to ledende medarbejdere bøder på hver DKK 125.000 for tilbudskoordinering i
nedrivningsbranchen.

FAGOMRÅDER
IP-ret og teknologi
Fast ejendom

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.

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

Indkøbsforening koordinerede medlemmers priser
5. februar 2019
Konkurrenceankenævnet har den 21. december 2018 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse om, at indkøbsforeningen Team
DS a.m.b.a. har koordineret sine medlemmers priser.

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.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve en fusion anmeldt ved almindelig anmeldelse
3. januar 2019
Retten i Aarhus har den 10. december 2018 fastslået, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen var berettiget til at kræve, at
Dansk Supermarked A/S indgav en almindelig fusionsanmeldelse i stedet for en forenklet anmeldelse.

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.

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.

Nyt fra Landbrug- og fødevarebranchen
22. juni 2018

NYT FRA LANDBRUG- OG FØDEVAREBRANCHEN
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om en medarbejder, der fik en godtgørelse for overarbejde, om beskatning i
forbindelse med overførsel af jord fra landzone til byzone og om en principiel afgørelse om generationsskifte med succession.

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

Hvorfor driver du ikke dit landbrug i et partnerselskab?
18. juni 2018
Du kan måske opnå fordele ved at drive dit landbrug i et partnerselskab (P/S). Flere brancher, blandt andet revisorer og
advokater, har fået øjnene op for fordelene ved partnerselskaber, men der er ikke mange landbrug, der drives i partnerselskaber.

Principiel afgørelse om generationsskifte med succession
18. juni 2018
Højesteret har den 13. april 2018 afsagt dom i en principiel skattesag vedrørende generationsskifte med succession, hvor det
blev fastslået, at køberen af en virksomhed ikke både kan få nedslag i handelsværdien og beregne en passivpost for den latente
(potentielle) skattebyrde.

Traktorfører fik godtgørelse for overarbejde
18. juni 2018

NYT FRA LANDBRUG- OG FØDEVAREBRANCHEN
En arbejdsgiver skulle betale en medarbejder en godtgørelse på 50.000 kr. for at have arbejdet mere end 48 timer i gennemsnit
om ugen over flere længere perioder. Det afgjorde Højesteret i efteråret 2017.

Afbildning af et registreret design
1. juni 2018
Sø- og Handelsretten har afgjort, at afbildning af en designbeskyttet blespand på en pakke med refill-poser til blespanden var en
krænkelse af selve blespand-designet.

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.

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.

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

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.

Nyt fra IP-ret januar 2018
22. januar 2018

NYT FRA IP-RET
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om, at varemærkeretten kan tilhøre ejeren af en bygning og om en dansk
møbelproducent, der blev frifundet i sag om designregistreret lamel.

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.

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.

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

Nye muligheder for danske virksomheder i Japan
4 AUG 2017
Med EU's indgåelse af to nye aftaler med Japan, som er verdens tredjestørste økonomi, er vejen nu banet for øget dansk
eksport til Japan.
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