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RETTEN I NÆSTVED 

Udskrift af dombogen 

DOM 

afsagt den 15. februar 2019 

Rettens nr. 59 19/2018 

Politiets nr. søk 9 1250-00020- 17 

Anklagemyndigheden 

mod 
ICON Hairspa A/S 

cvr-nummer 28150539 og 

cpr-nummer 

Anklageskrift er modtaget den 27. august 2018. 

ICON Hairspa A/S og er tiltalt for 

1. 

ICON Hairspa A/S 

overtrædelse af konkurrencelovens§ 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf.§ 6, 

stk. 1, jf. stk. 2, nr. 7, ved i perioden primo 2016 til primo 2017 forsætligt 

eller groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 

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

grænse konkurrencen, idet ICON Hairspa A/S i forbindelse med indførelse af 

retningslinjerne "Kevin Murphy internetbaseret markedsføringspolitik 

(Autoriserede Saloner)" over for sine forhandlere stillede krav om, at ICON 

Hairspa A/S' vejledende priser på hårprodukter af mærket Kevin Murphy se

nest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med 

videresalg til forbrugerne. 

2. 

overtrædelse af konkurrencelovens§ 23, stk. 1, nr. 1, jf.§ 6, stk. 1, jf. 

stk. 2, nr. 7, ved i perioden primo 2016 til primo 2017 i sin egenskab af 

i ICON Hairspa A/S forsætligt eller groft 

uagtsomt at have ladet ICON Hairspa A/S indgå aftaler eller samordnet prak

sis mellem virksomheder, der direkte eller indirekte havde til formål eller til 

følge at begrænse konkurrencen, idet ICON Hairspa A/S i forbindelse med 

indførelse af retningslinjerne "Kevin Murphy internetbaseret markedsførings

politik (Autoriserede Saloner)" over for sine forhandlere stillede krav om, at 

ICON Hairspa A/S' vejledende priser på hårprodukter af mærket Kevin 

Murphy senest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i for-
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bindelse med videresalg til forbrugerne. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf. 

De tiltalte har nægtet sig skyldig. 

Sagens oplysninger 

Der er af givet forklaring af tiltalte og af vidnet 

Forklaringerne er lydoptaget og samtidig gengivet i retsbogen. Af retsbogen 

fremgår: 

" 

Icon Hairspa distribuerer og sælger en række eksklusive mærkevare 

hårprodukter indenfor rigsfællesskabet og også i Norge. De har også deres 

egne produkter, som de selv producerer og forhandler både i Danmark og i 

udlandet. Lige nu har de Kevin Murphy, Living Proof, Original og Mineral 

og en række eksklusive sakse, tilbehørsting og inventar, som de også er 

eneforhandler på. De har skiftet flere af mærkerne ud siden primo 2017. Den 

primære virksom omfatter omkring mærker. De har distribueret produktet 

Kevin Murphy siden 2008. De sælger til forhandlere, der videresælger 

produkterne til forbrugerne. De handler ikke selv med forbrugerne. Kevin 

Murphy er et australsk brand fra af en af de kendteste stylister i Australien. 

Det har et helt unikt design, som ingen andre har. De var en af de første 

forhandlere i Europa. Kevin Murphy er det mest populære brand i hele 

verden. Kevin Murphy er selv frisør, så det skal være et frisørbrand. Det skal 

derfor udgå fra salonerne. De distribuere Kevin Murphy i rigsfællesskabet, 

De 

distribuere Kevin Murphy salgsprodukter og en række professionelle 

produkter, som kun er til anvendelse i saloner til f.eks. en kurydelse. Man må 

ikke sælge produkterne til forbrugerne. Kevin Murphy har også lavet 

hårfarve, som skal anvendes i salonen. Det er ikke hjemmefarve. 

Der er forhandlere, der sælger Kevin Murphy produkter i Danmark. De 

kunne have haft langt over forhandlere, men der er specifikke krav til, 

hvordan en Kevin Murphy salon bør se ud, da det er det mest eksklusive 

produkt. 

De går efter 

de mest lækre saloner. Der er over forhandlere, der har en tilknyttet 

webshop ved siden af 
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Webshops er i 

forskellige størrelser. Der er nogen, hvor det bare er en salon med egen 
hjemmeside. Nogle har flere ansatte og et eksternt lager eller et "pick and 

pack" lager. Alle deres webforhandlere har en salon. Kevin Murphy stiller 

krav om, at produkterne skal stå i salonen. Af store kunder med webshop 

kan nævnes 

og De har haft et 

samarbejdsforhold med dem igennem længere tid. 

Icon Hairspa A/S omsatte for kr. sidste år. 

procent 

af omsætningen stammer fra salg af Kevin Murphy produkter. 

arbejde bestod i at fremme salget mest muligt, herunder at få flest 

mulige mærker ud til flest mulige forhandlere, at lave kampagner, og at 

rådgive frisørerne, så de bliver bedre til at sælge produkterne. De er 

sparringpartnere med deres kunder. har selv direkte kundekontakt, men 

ikke primært. 

Foreholdt ekstrakten side 53, Kevin Murphy internetbaseret 

Markedsføringspolitik, forklarede tiltalte, at de var blevet orienteret om, at 

Kevin Murphy var interesseret i, at der skulle fastsættes nogle nye 

retningslinjer. De valgte at gå ud at snakke med deres kunder om, at der var 

noget på vej. Det er ikke den endelige udgave. Den endelige udgave er på 

engelsk. Kevin Murphy gav samtidig deres forhandlere en ny kontakt på 68 

sider. Der stod en masse krav til dem som distributører. Der blev i perioden 

forhandlet om kontrakten. deltog i nogle møder med de europæiske 

forhandlere. Kontrakten blev lavet af et amerikansk advokatfirma, der ikke 

havde taget højde for europæisk lovgivning. De måtte derfor lave den om 

ved hjælp af en europæisk advokat. Den endelige kontrakt kom på plads i 

april måned 2016. De to kontrakter ligner hinanden. 

De har flere forskellige aftaler. Der er også en forhandleraftale, som de får 

kunden til at skrive under på. Kontrakten på side 53 retter sig mod 

markedsføring på nettet. Kontrakten erstattede ikke noget eksisterende. 

Forhandlerne blev forelagt, at der skulle laves regler. De var til et distributør 

møde omkring den 27. februar 20 16. Kevin Murphy gjorde det klart, at man 

ikke ville tillade, at man havde en autoriseret forhandler, der ikke havde 

produkterne. 
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På distributør mødet blev det diskuteret, at det ville være svært at kontrollere 

bestemmelsen om, at procent af forhandlerens omsætning skulle 
komme fra salonservice og ikke fra salg af produkter. 

Hvis der skulle opstå 

spørgsmål om, hvorvidt en forhandler er en kvalificeret forhandler, kan man 

stille krav om, at de skal fremlægge dokumentation for, at de har procent 

salon. Det kan gå hen og blive et problem for nogen. Resten af 

bestemmelserne er ikke svære at håndhæve. 

En specifik hjemmeside vil sige, at forhandlerne skulle sørge for, at der blev 

linket videre fra deres hjemmeside. Det var for at undgå, at forhandleren 

f eks. brugte et modelbillede, hvor rettighederne var udløbet, eller et forkert 

logo. 

havde forhandlet Kevin Murphy produkter i ca. et års tid forud 

for mødet i . En af sælgere, 

deltog også i mødet. De tog 

rundt for at orientere om, at der var nye regler på vej, men at der ikke var 

noget endeligt. havde ikke været hos tidligere. var 

chokeret over, at ikke havde produkterne stående fremme i salonen. Det 

er første gang, at har oplevet det. 

Der er over forhandlere af Kevin Murphy produkter, og 

De har fået henvendelser fra 

Kevin Murphy om nogen, der har vist sig ikke at være autoriserede 

forhandlere, og som har haft produkterne. Kevin Murphy ville gerne finde 

frem til, hvordan de havde fået produkterne. De går ikke op i priserne, men i 

om det er autoriserede forhandlere. Alle vil have produktet, men de er kun 

interesseret i, at produkterne er hos autoriserede forhandlere. tjekker 
selv, om der er nogen, der sælger Kevin Murphy produkter, som ikke køber 

dem hos Icon Hairspa. 

Det er , der fastsætter de vejledende priser i Danmark. mener derfor 

naturligvis, at det er den rette pris. De køber produkterne i dollars og skal 

sørge for, at der er den rette avance for virksomheden og for frisørerne. 
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Samarbejdet med ophørte i april måned. De fik en skrivelse fra 

advokat, hvor påstod, at de var ophørt med samarbejdet på grund 

af priserne. svarede tilbage, at det intet havde med priserne at gøre, men 
med at den 17. marts konstaterede, at fortsat ikke 

havde sat produkterne op i forretningen. 

Der var dialog med 

var åbenbart ligeglad. har aldrig været et sted, hvor 

produkterne ikke stod fremme. De har ikke tilbudt at blive 

forhandler igen, og har heller ikke spurgt. De har slet ikke talt sammen. 

var også med ude på besøg hos 

og andre. Mange af dem er stadig forhandlere. De stoppede samarbejdet med 

en virksomhed, der ikke opfyldte kravet om, at der skulle være en salon. 

Anklageren afspillede videoklip nr. 1, 01:25 til 10:40. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 21, midt for, forklarede tiltalte, 

at procent omsætningskravet må skulle håndhæves af Kevin Murphy. 

salon opfyldte slet ikke kravene til en Kevin Murphy salon. 

Den levede ikke op til standarden. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 22, øverst ved 11:07:06, om, at 

ikke ville fortælle det på bånd, forklarede tiltalte, at var chokeret 

over at blive optaget på bånd. sagde det derfor lidt provokerende. 

tænkte, at det ikke kunne passe, at optog samtalen. Det var ikke lovligt. 

Det var en mærkelig situation. tænkte, at det var noget, som 

sagde for sjovt. sagde derfor for sjov, at ikke ville snakke 

med , hvis det blev optaget. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 22, 11  :09:04, forklarede 

tiltalte, at ikke havde læst hele markedsføringsloven, og vidste på det 

tidspunkt ikke, hvad der var tilladt. tænkte, at selv kunne bestemme, 

hvordan lavede rabatstrukturen. vidste ikke, om det var ulovligt at 

belønne dem, der solgte til høje priser. syntes, at det var ærgerligt, at se 

produkterne sat ned til en lavere pris, da det var brand, og der 

brugte tid og penge på markedsføringen. Når nogen vælger at sælge til en 

helt anden pris, kan godt have en holdning til, at det er ærgerligt. Hvis et 

eksklusivt mærke sælges for billigt, er det ikke længere et eksklusivt brand. 

De andre forhandlere kan heller ikke tjene penge på det. 

Anklageren afspillede videoklip nr. 2, 11. 13.04. 
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en kvartalsrabat i stedet for en forudbetalt rabat. tænkte på det 

tidspunkt, at man godt kunne belønne, når bare man ikke dikterede priserne. 

Det var et spørgsmål om blandt andet 

markedsføring, og at man ikke havde sat priserne vanvittigt lavt. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 24, om at ikke 

længere ville komme til at give procent rabat på Kevin Murphy, 

forklarede tiltalte, at det skulle forstås sådan, at ville tabe penge, 

hvis man fortsatte med det, når Icon Hairspa lagde rabatstrukturen om. Det 

ville være dumt af 

Foreholdt samtalen gengivet samme sted om, at de var "nødt til at få ryddet 

lidt op i det her cowboyland", forklarede tiltalte, at der lå mange ting i det. 

Nogle hjemmesider var sat op med forkert logo og modelbillede. Foreholdt, 

at det blev sagt i forlængelse af samtalen om prisniveau, forklarede tiltalte, at 

det var et udtryk for holdning. Det er også, hvordan det er blevet 

markedsført. Det har ikke noget at gøre med at rydde op i, hvilke rabatter 

der bliver givet. Det er holdning til, at der ikke har været regler. 

Foreholdt samtalen gengivet samme sted om, at det var en del af det, at 

ville have priserne op på produkterne, forklarede tiltalte, at havde en ide 

om, at hvis man havde lavet en god markedsføring, så fik man en rabat eller 

bonus. Hvis prisen er sat langt ned, er det ikke god markedsføring, men det 

er ikke det samme som, at dikterer det. har efterfølgende fundet ud 

af, at det kan tolkes forkert, og derfor har de aldrig ført det ud i livet. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 24, om at gerne ser, at man 

holder de vejledende priser, forklarede tiltalte, at det kan tolkes ved, at 

har en holdning til, hvad der er god markedsføring. Det var udtryk for 

holdning på det tidspunkt, men har aldrig ført det ud i livet. Det samme 

gælder det, siger om rabatter på to eller tre produkter. 

Anklageren afspillede videoklip nr. 3, 11: 16:35. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 25, om at Icon Hairspa ikke vil 

kunne blive ved med at levere til , og at vil skrive under på, 

at alle webshops sælger til vejledende udsalgspriser pr. 1. marts, forklarede 

tiltalte, at det havde ikke noget belæg for at sige. Det var alene udtryk 

for holdning. 

Anklageren afspillede videoklip nr. 4, 11: 17. 

kan ikke forestille sig, at har været forhandler i meget 

over et år. 
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har siden kontaktet en advokat, der har rådgivet , og advokat 

har sagt, at det kan tolkes som om, at lægger et vist pres på at holde de 

vejledende priser. Det kan godt selv se. 

Afspillede videosekvens, nr. 5 fra 11. 18.00 til 11.2 1.05. 

Anklageren afspillede videosekvens fra 11.25.30 til 11.26.45 

Anklageren afspillede videosekvens fra 11.52.30 til 11.55.01 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 38, forklarede tiltalte, at 

reglerne skal være ens og gælde for alle. Det vil ellers blegne. I det øjeblik 

kom ind i kunne se, at salonen ikke var kvalificeret til at 

være en Kevin Murphy salon. Samtalen fortsatte alligevel i 1 Yz time, fordi 

tænkte, at ville give en chance. skulle have en 

gyldig grund til at komme af med som forhandler, og de grunde gav 

ikke, da jo så ikke kunne komme af med sagde 

ikke, at manglede produkterne, for hvis opfyldte det krav, ville 

ikke kunne komme af med havde en holdning til, hvordan de 

kunne indføre det med markedsførings bonus, men det er ikke sket, da 

siden har fundet ud af, at det kan tolkes forkert. 

besked om at tage tilbage den 17. marts og undersøge, om 

havde fået produkterne. Hvis ikke havde produkterne, ville være 

ude. 

Foreholdt samme sted i ekstrakten, hvoraf fremgår "at der er mange, der 

sladrer om hinanden, så det er slet ikke svært at finde ud af', forklarede 

tiltalte, at det kan være alt muligt. Hvis der er nogen, der gør noget forkert, 

kan der være andre, der påpeger det. Hvis en anden forhandler fandt ud af, at 

ikke havde produkterne fremme, kunne det give store 

problemer, og kunne risikere at miste kr. 

Anklageren afspillede videosekvens fra 12. 00. 00 til 12. 03 . 13. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 4 1, 10 linjer forneden, om at 

ikke ville fortsætte med at handle med hvis indehaveren solgte 

til kr., forklarede tiltalte, at havde en holdning til, at andre saloner 

også skulle have mulighed for at have en indtjening på produkterne. 

havde ikke noget belæg for at sige, som gjorde. Hvis ikke 

opfyldt de andre krav, ville ikke handle med Når siger "vi er 

nødt til at gøre det", kan også have hentydet til de andre ting. 

Anklageren afspillede videosekvens fra 12 . 19. 46. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakt side 48, om at alle de store var med 

på det, forklarede tiltalte, at det kan være nogen af de virksomheder, som 

tidligere har nævnt. 
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Forespurgt om "cowboytilstande" går på rabatter, forklarede tiltalte, at 

på daværende tidspunkt havde en holdning til, at man kunne motivere ved 

hjælp af bonus, men at det ikke blev ført ud i livet, fordi fandt ud af, at 

det kunne opfattes som et urimeligt pres. Der var nogen, der var meget 

kreativ og hele tiden fandt en grund til at sætte prisen ned. 

Anklageren afspillede videosekvens 12.24.52. 

Foreholdt samtalen gengivet i ekstrakten side 50, forklarede tiltalte, at 

troede, at de kunne gøre det sådan, men fandt ud af, at det kunne de ikke 

føre ud i livet. 

betragtede branchen som et Cowboyland, da de ikke havde fået nogle 

regler fra Kevin Murphy om, hvordan handlen skulle foregå på nettet. Det er 

et meget konkurrencepræget marked. Frisørerne var på det tidspunkt meget 

optaget af, at for meget nethandel kunne gøre, at de ikke havde lyst til at 

forhandle deres produkter. Det kan være et stort problem, hvis man opretter 

en hjemmeside uden at have produkterne eller til lav pris. Det kan være 

yderst generende for hele branchen. 

Deres forhandlere efterspørger vejledende priser. Kontoret får næsten dagligt 

henvendelser om det. De er nødt til at hjælpe dem, men de understreger, at 

det er vejledende priser, og at de kan tage de priser, som de vil. De betragter 

ikke kun sig selv som sælgere, men også som rådgivere. 

Retningslinjerne er lavet af Kevin Murphy. Kevin Murphy gør meget ud af, 

hvordan reglerne skal udformes. Det er derfor, at de har fået en meget 

omfattende kontrakt med mange krav. Det er professionelle produkter, og de 

forhandles ikke i supermarkedet. Man kan bruge produkterne helt forkert og 

risikere at få et forkert resultat ud af det. 

Forhandlerne skal ikke lave en særskilt hjemmeside for at overholde kravet. 

Der er set eksempler på, at forhandlere har blandet produkterne sammen. 

Der er også set eksempler på, at der er brugt billeder, hvor rettighederne er 

udløbet. 

var chokeret 

over, og at produkterne ikke stod fremme. har aldrig 

før oplevet at blive optaget på bånd. tænkte, at der var tale om 

videoovervågning, men ikke at det var en dissideret arrangeret optagelse. 

Under samtalen tog flere gange forbehold for, at det skulle være lovligt. 

synes, at det er meget påfaldende, at der er udfald på videooptagelsen. 

deltog i et distributør møde den 27. februar 2016, hvor blev meget 

klogere. Alle deltagerne var enige om, at det ville være svært for 
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distributørerne at håndhæve procent reglen. Kevin Murphy sagde, at de 

andre bestemmelser skulle håndhæves. Det var f.eks. bestemmelserne om, at 

produkterne skulle stå fremme og om uddannelse. 

Efter at var blevet kontaktet af advokat, henvendte 

sig selv til en advokat. blev alligevel opsagt ud fra en samlet 

betragtning. skal selv kunne stå på mål for, at Kevin Murphy eventuelt 

aflægger besøg. opfyldte ikke kriterierne og ville aldrig 

komme til det. Hvis havde stillet produkterne frem, ville ikke have 

opsagt Produktet 

er en eksklusiv mærkevare, og havde ikke den rette profil. 

har ikke lavet bindende videresalgspriser over for en eneste forhandler. 

En bøde af den størrelse, som Konkurrencestyrelsen har anbefalet, ville 

påvirke virksomheden ekstremt meget. 

Det vil derfor være vanskeligt at 

skulle betale en bøde af den størrelsesorden. 

stilling 

indebærer, at er ude og besøge eksisterende og nye kunder. 

kører rundt 

og har planlagt aftaler med sine kunder. ved, hvordan dag 

nogenlunde ser ud. Hvis der er tid, kører også ind og besøger nye 

kunder. Hver 5. uge har en ny kampagnerunde, hvor på sin IPad 

viser, hvad de har af nye tiltag. 

mener, at det 

startede med, at ringede og spurgte, om måtte få Kevin 

Murphy produkterne. Det måtte gerne. Vidnet ringede til 

for at høre, om det var i orden, og det var det. lavede en 

opstartsordre, der blev sendt ud til bookede møder 

fremadrettet hver 5. uge, sådan at kunden kunne se kampagner og nyheder. 

De havde derfor internt arrangeret 

det sådan, at kunne komme med til mødet. 

deltog i mødet. oplevede ikke, at man pålagde en 
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bestemt prissætning. Man ved godt, at man ikke skal snakke om noget som 

helst derinde. 

Forevist sms korrespondancen, ekstrakten side 70, bekræftede vidnet, at 

havde skrevet med ville gerne havde, at de 

skulle falde i en prisfælde. Vidnet gjorde klart, at skulle følge 

markedsføringspolitikken. De ville have produkter ud i salon 

var på besøg i medio marts. ville hente nogle varer, der 

var gået forkert. Besøget var derfor uanmeldt. Kevin Murphy produkterne 

var stadig ikke opstillet i saloonen. 

Adspurgt af anklageren, forklarede vidnet, at hvis produkterne havde været 

fremme, ville have kunnet fortsætte som forhandler. De vil 

gerne have deres produkter til at være et eksklusivt sted. 

Man måtte se til, om 

kunne fortsætte med at være forhandle. Det var det eneste, som 

skulle gøre. 

Foreholdt sms korrespondance fra den 1. marts kl. 16. 12, ekstrakten side 70: 

"Hej. Har du fundet ud af, hvad dine planer er fremover, det er jo 1/3" 

forklarede vidnet, at beskeden er ment som en forespørgsel om, hvorvidt 

har trukket sine varer ud i salonen. 

Foreholdt sms korrespondancen samme sted fra den 1. marts til den 3. marts, 

og forespurgt om hvad problemet var med , forklarede vidnet, at 

ikke var en af kunder. mener, at problemet med 

var, at de på det tidspunkt ikke havde en salon tilknyttet. De 

opfyldte senere kravet. 

Når den 8. marts skrev "blot til info: har nu også valgt at 

være med i vores nye markedsføringspolitik", forklarede vidnet, at fik af 

vide, at var med på deres nye markedsføringspolitik. ved 

ikke, hvorfor skulle have det af vide. går ikke ud fra, at 

det ikke har noget at gøre med priser, da ikke kom hos kunden. går 

ud fra, at havde fået en salon. Det havde fået af vide af 

fik informationen fra og det var ide, at sende 

det til ved ikke, hvorfor informationen skulle sendes til 

" 

Der er under hovedforhandlingen afspillet fra videoovervågning af 22. febru

ar 20 16. 

Rettens begrundelse og afgørelse 
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Efter indholdet af samtalen på videooptagelsen mellem frisør 

og de afgivne forklaringer til de dokumenterede afhørings-

rapporter og i retten, sms korrespondancen mellem og medar-

bejder samt udskrifterne fra hjemmesiderne af 

priser på Kevin Murphy produkter før og efter den 1. marts 2016, er det be

vist, at Icon Hairspa A/S over for sine forhandlere har stillet krav om, at Icon 

Hairspa A/S' vejledende priser på Kevin Murphy hårprodukter senest pr. 1. 

marts 2016 skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg 

til forbrugerne. Det bemærkes, at i dansk retspraksis i sager om bindende vi

deresalgspriser betragter mærkbarhedskravet som værende opfyldt uanset om 

overtrædelsens faktiske indflydelse eller mangel på samme på markedet. 

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at overtrædelsen kan tilregnes 

som forsætlig eller groft uagtsom. Der er herved lagt vægt 

på, at har været den direkte ansvarlige for 

selskabets markedsføring, og at personligt har deltaget i mødet med 

og i møder med flere andre forhandlere, ligesom har givet sin 

medarbejder instruktion om efterfølgende at følge op på kravet 

over for 

Straffen vedrørende ICON Hairspa A/S fastsættes til en bøde på 

1.000.000,00 kr., jf konkurrencelovens§ 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, 

stk. 1, jf stk. 2, nr. 7. 

Straffen vedrørende fastsættes til en bøde på 100.000 kr., jf 

konkurrencelovens§ 23, stk. 1, nr. 1, jf § 6, stk. 1, jf stk. 2, nr. 7. 

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt. 

Bindende prisaftaler er i retspraksis i relation til bødefastsættelse blevet be

tragtet som en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Der er ved den 

konkrete bødeudmåling lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed 

samt selskabets omsætning. Der er ved fastsættelsen af bøden for 

tillige lagt vægt på andel i overtrædelsen. 

Thi kendes for ret: 

ICON Hairspa A/S skal betale en bøde på 1.000.000,00 kr. 

skal betale en bøde på 100.000 kr. 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage. 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, således at de hver især betaler 

halvdelen af salæret til forsvareren. 
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Sanne Egekvist 

kst. dommer 

/mthe 
Udskriftens rigtighed bekræftes. 

RETTEN I NÆSTVED, den 15. februar 2019 

Katja Vedel 

retsassistent 
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