
STATSADVOKATEN 

Dato: 5. august 20 I9 

J.nr.: SØK-91250-000 26-17 

Sagsbehandler: 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEFON 72 68 90 00 

FAX45150119 

E-mail : saoek@ankl.dk

www. anklag em yndig heden .dk

www .politi.dk

Bestyrelsen og direktionen for 

Team DS a.m.b.a. 
Storhaven 7 
7100 Vejle 

BØDEFORELÆG 

Team DS a.m.b.a., CVR 25153936, sigtes for 

overtrædelse af konkurrencelovens§ 23, stk. 1, nr. 1 og 14,jf. stk. 4, jf. § 6, 

stk. 1 , jf. stk. 3, og EUF-traktatens artikel 101 , stk. 1, 

ved i perioden fra marts 2008 til august 2013 forsætligt eller groft uagtsomt at have 

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

rekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet Team DS, der ind

køber kameraer og tilbehør samt videresælger det til sine medlemmer, koordinerede 

priser og udvekslede informationer på markedet for detailsalg af kameraer og tilbe

hør hertil i Danmark. 

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. 
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Bøden fastsættes til 1.300.000 kr. 

Ved fastsættelsen er der på baggrund af offentlig tilgængelig information og doku

mentation fremsendt af virksomheden lagt særlig vægt på virksomhedens betalings

evne og soliditet, jf. herved straffelovens § 51, stk. 3. På det grundlag og på bag

grund af en konkret vurdering af virksomhedens ganske særlige forhold er det fim

det, at bøden bør fastsættes som ovenfor angivet. 

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

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

bankkonto reg.nr. 0216-4069206301. 

Der er sendt en kopi af dette bødeforelæg til Deres forsvarer 

Ved indbetaling bedes der henvist til j .nr. SØK-91250-00026-17. 

,t o/,,t. .,:Zo/'7 
Dato: 
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STATSADVOKATEN 

Dato: 5. august 2019 

J.nr. : SØK-91250-00026-17 

Sagsbehandler: 

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 .anklagemyndig hed en .dk

www.politi.dk

BØDEFORELÆG 

, Cpr. nr. , sigtes for 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1 og 14, jf. § 6, 

stk. 1 _ jf. stk. 3, og EUF-traktatens artikel 101 _ stk. 1, jf. straffelovens § 23 , 

ved i perioden fra marts 2008 til august 2013 forsætligt eller groft uagtsomt ved til

skyndelse, råd eller dåd som Team DS a.m .b.a. at have medvirket 

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

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

som Team DS koordinerede priser og udvekslede in

formationer på markedet for detailsalg af kameraer og tilbehør hertil i Danmark. 

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

retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædelsen og erklærer Dem villig til 

inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. 
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Bøden fastsættes til 100.000 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. 0216-406920630 I. 

Der er sendt en kopi af dette bødeforelæg til Deres forsvarer 

Ved indbetaling bedes der henvist til j .nr. SØK-91250-00026-17 . 

Underskrift: Dato: 
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