








,.-- -

STATSADVOKATEN 

Dato: 31. januar 20 I 9 
J.nr.: SØK-91250-00094-16 

Sagsbehandler: RHA 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEFON 72 68 90 00 

FAX 45 15 01 19 

E-mail: saoek@ankl.dk 

www. ank I agemyndigheden.d k 

www.politi.dk 

Bestyrelse og direktion i 
Christoffersen & Knudsen A/S 
Valhøjs Alle 130 
2610 Rødovre 

BØDEFORELÆG 

Christoffersen & Knudsen A/S (tidligere Christoffersen & Knudsens Eftf. ApS), 
Cvr. nr. 14 74 81 02 sigtes for 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 . stk. 1. m. 1. jf. stk. 4 (tidligere stk. 3), jf. 

§ 6. stk. 1. jf. stk. 3. 

ved i perioden fra den 13. november 2012 til den 3. december 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler mellem virksomheder i samme omsætnings

led, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurren

cen, idet på vegne af Sanoterm Danmark A/S i forbindelse 

med Sanoterm Danmark A/S indgivelse af tilbud den 3. december 2012 stort eks

klusiv moms kr. til entreprenørfirmaet E. Phil & Søn A/S på projektet 

"Enebærhaven, VVS-entreprisen" med fra virksomheden 

Christoffersen & Knudsen's Eftf. ApS (nu Christoffersen & Knudsen A/S), der den 

29. november 2012 afgav tilbud stort kr. eksklusive moms på underen

treprisen til hovedentreprenør E. Pihl & Søn A/S, udvekslede oplysninger om priser 

og andre vilkår for entreprisen. 
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STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

SIDE 2 

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 575.000 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-91250-00094-16. 
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Cpr.nr. 

BØDEFORELÆG 

Cpr.nr. 

sigtes for 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. I. jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf. 

straffelovens§ 23, stk. L 

ved i perioden fra den 13. november 2012 til den 3. december 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til at have indgået 

aftaler mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte 

havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet 

på vegne af Sanoterm Danmark A/S i forbindelse med Sanoterm Danmark A/S ind

givelse af tilbud den 3. december 2012 stort eksklusiv moms kr. til en

treprenørfirmaet E. Phil & Søn A/S på projektet "Enebærhaven, VVS-entreprisen" 

med fra virksomheden Christoffersen & Knudsen's Eftf. 

ApS udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. 
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Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden 

retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædc:lsen og erklærer Dem villig til in

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

Bøden fastsættes til 25.000 kr. 

Bødeforelægget vedtages ved, at De returnerer dette i underskrevet stand og inden 

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

konto reg.nr. 0216-4069206301. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91250-00094-16. 
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