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STATSADVOKATEN 

Bestyrelsen og direktionen for 

Mediacenter Danmark A/S 
Rådhuspladsen 37 
1550 København V 

BØDEFORELÆG 

Mediacenter Danmark A/S, Cvr-nr. 81201013, sigtes for 

Dato: 14. maj 2020 

J.nr. : SØK-91250-00006-18 
Sagsbehandler: N DK 

overtrædelse afkonkuri·encelovens § 23, stk. I, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 2. nr. 

3 og stk. 3. 

ved i perioden november 2013 til december 2014 forsætligt eller groft uagtsomt at 

have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder, der direkte eller 

indirekte havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, idet Mediacenter 

Danmark A/S indgik aftaler om at opdele markedet for "afsætning af distribution 

af adresseløse forsendelser i Damnark" med MPE Diistribution ApS ved blandt 

andet ge1mem sms-k.orrespondance at indgå aftale om deling af kunder i forbindelse 

med afsætn ing af distributionsydelse_rne. 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEFON 72 68 90 00 

FAX45150119 

E-mail : saoek@ankl.dk 

www .anklagemyndig hed en .dk 

www .polili.dk 



Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden 

retssag, hvis selskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til 

inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. 

Bøden fastsættes til 2.250.000 kr. 

Bødeforelægget vedtages ved, at selskabet returnerer dette i underskrevet stand og 

inden 20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på 

bankkonto reg.nr. 0216-4069206301. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91250-00006-18. 
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Underskrift: Dato: 

STAT SADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMI SK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALIT ET 

SIDE 2 
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• STATSADVOKATEN 

BØDEFORELÆG 

, cpr-nr. , sigtes for 

Dato: 18. maj 2020 

J.nr.: SØK-9 1250 -00006-18 
Sagsbehandler: N O K 

overtrædelse af konkurrencelovens§ 23. stk. l,jf. § 6, stk. l,jf. stk. 2, nr. 3 og stk. 

3, jf. straffelovens § 23. 

ved i perioden november 2013 til december 2014 som 

Mediacenter Danmark A/S ved tilskyndelse, råd og dåd at have medvirket til for

sætligt eller groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 

virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller til følge at begrænse 

konkurrencen, idet Mediacenter Danmark A/S indgik aftaler om at opdele markedet 

for "afsætning af distribution af adresseløse forsende:lser i Danmark" med MPE Di

stribution ApS ved blandt andet gennem sms-korrespondance at indgå aftale om de

ling af kunder i forbindelse med afsætning af distributionsydelserne. 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

T ELEFON 72 68 90 00 

FAX4 5 15011 9 

E- mail: saoe k@an kl dk 

www .a nk I ag em yn d ig heden .dk 

www .politi ,dk 



Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden 

retssag, hvis selskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til 

inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. 

Bøden fastsættes til 50.000 kr. 

Bødeforelægget vedtages ved, at selskabet returnerer dette i underskrevet stand og 

inden 20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på 

bankkonto reg.nr. 0216-406920630 I. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j .nr. SØK-91250-00006-18. 

Underskrift: Dato: 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

SIDE 2 
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