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STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEFON 72 68 90 00 

FAX 4515 01 19 

E-mail: saoek@ankl.dk

www.anklagemyndigheden.dk

www.politi.dk

Bestyrelsen og direktionen for 

G. Tscherning A/S 
Guldalderen 32 
2640 Hedehusene 

Dato: 29. maj 2019 

J.nr.: SØK-91.250-00001-16 
Sagsbehandler: MSC 

BØDEFORELÆG 

G. Tscherning A/S, cvr-nr. 26378443, er sigtet for 

Forhold 1 

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

ved i perioden fra den 13. april 2012 til den 15. maj 2012 forsætligt eller groft uagt

somt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i samme 

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

konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med sigtedes af

givelse af tilbud den 15. maj 2012 stort eksklusive moms kr. på underen

treprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenørerne Enemærke & Petersen A/S 

og B. Nygaard Sørensen A/S på projektet "Valencia, Vesterbrogade 32, 1640 KBH 

V" med fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S ud

vekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

mailto:saoek@ankl.dk
http://www.anklagemyndigheden.dk
http://www.politi.dk
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Forhold 2 

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

1. 

ved i perioden fra den 13. april 2012 til den 15. maj 2012 forsætligt eller groft uagt

somt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i samme 

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

konkmTencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med tiltaltes 

afgivelse af tilbud den 22. juni 2012 stort eksklusive moms hhv. kr. og 

kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenørerne 

Jakon A/S og NCC Construction Danmark AIS på projektet "Lufthavnen- CPH-T2 

øst" med fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S ud

vekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 3 

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

1. 

ved i perioden fra den 11. juni 2012 til den 22. august 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med sig

tedes afgivelse af tilbud den 22. august 2012 sto11 eksklusive moms kr. 

på den begrænsede licitation af hovedentreprisen "Region Sjælland _Sundheds- og 

Akuthus Nakskov Nedrivning" til Region Sjælland med fra un

derentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og 

andre vilkår for entreprisen. 

Forhold 4 

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

1. 

ved i perioden fra den 13. august 2012 til den 23. august 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt at have indgået aftaler elier samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med til 

sigtedes indgivelse af tilbud den 23. august 2012 stort eksklusive moms 

kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenørerne MT Høj

gaard A/S, E. Pihl & Søn A/S og Hoffmann A/S på projektet "Ladegårdsparken" 
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med l fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S ud

vekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 5 

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

li 

ved i perioden fra den 10. august 2012 til den 31. august 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med sig

tedes indgivelse af tilbud den 23. august 2012 stort eksklusive moms kr. 

på underentreprisen "nedrivnings- og saneringsarbejder" til hovedentreprenørerne 

MT Højgaard A/S, Hald & Halberg A/S og øens Murerfirma A/S på projektet 

"AKB Taastrup Blåkildegård" med fra underentreprenør Søn

dergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for un

derentreprisen. 

Forhold 6 

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

li 

ved i perioden fra den 23. august 2012 til den 7. september 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder 

i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at 

begrænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med 

sigtedes indgivelse af tilbud den 6. september 2012 stort eksklusive moms hhv. 

kr. og kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hoveden

treprenørerne NCC Constructions Danmark A/S og Jakon A/S på projektet "Luft

havnen _ CPH Fingerrod C Politi" med fra underentreprenør Sønder

gaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for under

entreprisen. 

Forhold 7 

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

ved i perioden fra den 3. september 2012 til den 18. september 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder 
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i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at 

begrænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med 

sigtedes indgivelse af tilbud den 18. september 2012 stort eksklusive moms 

kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør Dahl Entreprise 

A/S på projektet "Esplanaden 15" med fra underentreprenør 

Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 

underentreprisen. 

Forhold 8 

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

1,. 

ved i perioden fra den 11. september 2012 til den 27. september 2012 forsætligt el

ler groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksom

heder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge 

at begrænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med 

sigtedes indgivelse af tilbud den 18. september 2012 stort eksklusive moms • 

kr. på underentreprisen "nedrivnings,arbejder" til hovedentreprenør Dahl Entreprise 

A/S på projektet "Duevej 84-106, Frederiksberg'' med fra un

derentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og 

andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 9 

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

1,. 

ved i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 22. november 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder 

i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at 

begrænse konkurrencen, idet på vegne af sigtde i forbindelse med 

sigtedes indgivelse af tilbud den 22. november 2012 stort eksklusive moms 

kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenørerne 

H. Skjøde Knudsen A/S og Anker Hansen A/S på projektet "Vibenhus Skole" med 

. fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede 

oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 
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Forhold 10 

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

1. 

ved i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 22. november 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder 

i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at 

begrænse konkurrencen, idet . på vegne af sigtede i forbindelse med 

sigtedes indgivelse af tilbud den 28. november 2012 stort eksklusive moms 

kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til bl.a. hovedentreprenør 

Enemærke & Petersen A/S på projektet "Enebærhaven Humlebæk" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplys

ninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 11 

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

1. 

ved i perioden fra den 25. april 2013 til den 17. maj 2013 forsætligt eller groft uagt

somt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i samme 

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

konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med sigtedes af

givelse af tilbud den 17. maj 2013 stort eksklusive moms kr. på underen

treprisen "nedrivning" til hovedentreprenør Moe A/S på projektet "Pharma Science 

Building" med l fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning 

A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 12 

ove1irædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. I, jf. stk. 

1. 

ved i perioden fra den 19. juli 2013 til den 16. august 2013 forsætligt eller groft 

uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet på vegne af tiltalte i forbindelse med 

Søndergaard Nedrivning A/S' indgivelse af tilbud den 16. august 2013 stort eksklu

sive moms kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentre

prenør NCC Construction Danmark A/S på projektet "Enghave Brygge 
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-ENGBRYG" med fra underentreprenør Søndergaard Nedriv

ning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

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 5.900.000 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-91250-00001-16 

Underskrift: Dato: 
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Dato: 29. maj 2019 
lnr.: SØK-91250-00001-16 

Sagsbehandler: MSC 

BØDEFORELÆG 

cpr-nr. er sigtet for 

Forhold 1 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 13. april 2012 til den 15. maj 2012 forsætligt eller groft uagt

somt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. Tscherning A/S, 

at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet på vegne af G. Tscherning A/S i forbin

delse med virksomhedens afgivelse af tilbud den 15. maj 2012 stort eksklusive 

moms kr. på underentreprisen nedrivningsarbejder" til hovedentreprenø

rerne Enemærke & Petersen A/S og B. Nygaard Sørensen A/S på projektet "Valen

cia, Vesterbrogade 32, 1640 KBH V" med fra underentreprenør 

Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 

underentreprisen. 

http://www.anklagemyndigheden.dk
mailto:saoek@ankl.dk
http://www.politi.dk
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Forhold 2 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 13. april 2012 til den 15. maj 2012 forsætligt eller groft uagt

somt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. Tscherning A/S, 

at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet sigtede på vegne af G. Tscherning A/S i forbindelse med 

virksomhedens afgivelse af tilbud den 22. juni 2012 stort eksklusive moms hhv. 

kr. og kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hoved

entreprenørerne Jakon A/S og NCC Construction Danmark A/S på projektet "Luft

havnen- CPH-T2 øst" med fra underentreprenør Søndergaard 

Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentre

prisen. 

Forhold 3 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 11. juni 2012 til den 22. august 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. Tscherning 

A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksom

heder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge 

at begrænse konkurrencen, idet på vegne af G. Tscherning A/S i 

forbindelse med virksomhedens afgivelse af tilbud den 22. august 2012 stort eks

klusive moms kr. på den begrænsede licitation af hovedentreprisen 

"Region Sjælland _Sundheds- og Akuthus Nakskov Nedrivning" til Region Sjælland 

med fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udveks

lede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. 

Forhold 4 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 13. august 2012 til den 23. august 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. Tscherning 

A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksom
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heder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge 

at begrænse konkunencen, idet på vegne af G. Tscherning A/S i 

forbindelse med til virksomhedens indgivelse af tilbud den 23. august 2012 stort 

eksklusive moms kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til ho

vedentreprenørerne MT Højgaard A/S, E. Pihl & Søn A/S og Hoffmann A/S på pro

jektet "Ladegårdsparken" med fra underentreprenør Sønder

gaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for under

entreprisen. 

Forhold 5 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 10. august 2012 til den 31. august 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. Tscherning 

AIS, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksom

heder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål ellerfølge 

at begrænse konkurrencen, idet på vegne af G. Tscherning A/S i 

forbindelse med til virksonhedens indgivelse af tilbud den 23. august 2012 stort 

eksklusive moms kr. på underentreprisen "nedrivnings- og saneringsar

bejder" til hovedentreprenørerne MT Højgaard A/S, Hald & Halberg A/S og øens 

Murerfirma A/S på projektet "AKB Taastrup Blåkildegård" med 

· fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger 

om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 6 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 23. august 2012 til den 7. september 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. 

Tscheming A/S, at have medvirket til indgå aftaler eller samordnet praksis mellem 

virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til fonnål 

eller følge at begrænse konkunencen, idet på vegne af G. Tscherning 

A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse af tilbud den 6. september 2012 

stort eksklusive moms hhv. kr. og kr. på underentreprisen "ned

rivningsarbejder" til hovedentreprenørerne NCC Constructions Danmark A/S og 

Jakon A/S på projektet "Lufthavnen _CPH Fingerrod C Politi" med fra 
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underentrepren.ør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser 

og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 7 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 3. september 2012 til den 18. september 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd; som ledende medarbejder i G. 

Tscheming A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mel

lem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til for

mål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne af G. 

Tscherning A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse af tilbud den 18. sep-

tember 2012 stort e~klusive moms kr. på underentreprisen "nedrivningsar

bejder" til hovedentreprenør Dahl Entreprise A/S på projektet "Esplanaden 15" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede 

oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 8 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 11. september 2012 til den 27. september 2012 forsætligt el

ler groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. 

Tscherning A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mel

lem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til for

mål eller følge at begrænse konkurrencen, idet · på vegne af G. 

Tscherning A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse af tilbud den 18. sep

tember 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen "nedrivnings

arbejder" til hovedentreprenør Dahl Entreprise NS på projektet "Duevej 84-106, 

Frederiksberg" med fra underentreprenør Søndergaard Ned

rivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 9 

overtrædelse af konkurrencelovens 23, stk. 1, nr. l, jf. stk. 4. jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3, 

jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 22. november 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. 
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Tscherning A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mel

lem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til for

mål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne af G. 

Tscherning A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse af tilbud den 22. no

vember 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen "nedriv

ningsarbejder" til hovedentreprenørerne H. Skjøde Knudsen A/S og Anker Hansen 

A/S på projektet "Vibenhus Skole" med fra underentreprenør 

Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 

underentreprisen. 

Forhold 10 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 17. oktober 2012 til den 22. november 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. 

Tscherning A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mel

lem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til for

mål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne af G. 

Tscherning A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse af tilbud den 28. no

vember 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen "nedriv~ 

ningsarbejder" til bl.a. hovedentreprenør Enemærke & Petersen A/S på projektet 

"Enebærhaven Humlebæk" med fra underentreprenør Sønder

gaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for under

entreprisen. 

Forhold 11 

ove1irædelse af konkurrencelovens§ 23, stk. l, nr. 1, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. I, jf. stk. 

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 25. april 2013 til den 17. maj 2013 forsætligt eller groft uagt

somt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G. Tscherning A/S, 

at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller til følge at 

begrænse konkurrencen, idet på vegne af G. Tscherning A/S i for

bindelse med .virksomhedens afgivelse af tilbud den 17. maj 2013 stort eksklusive 

moms kr. på underentreprisen "nedrivning" til hovedentreprenør Moe 

A/S på projektet "Pharma ScienceBuilding" med fra underentre

prenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre 

vilkår for underentreprisen. 
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Forhold 12 

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

3, jf. straffelovens § 23, 

ved i perioden fra den 19. juli 2013 til den 16. august 2013 forsætligt eller groft 

uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medarbejder i G . Tscherning 

A/S, at medvirket til at indgå aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder i 

samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at be

grænse konkurrencen, idet . på vegne af G. Tscherning A/S i forbin

delse med Søndergaard Nedrivning A/S' indgivelse af tilbud den 16. august 2013 

st01i eksklusive moms kr. på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til 

hovedentreprenør NCC Construction Danmark A/S på projektet "Enghave Brygge 

ENGBRYG" med fra underentreprenør Søndergaard Nedriv

ning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

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

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

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

Bøden fastsættes til 125.000 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-91250-00001-16 

Underskrift: Dato: 


	BØDEFORELÆG 
	Forhold 1 
	Forhold 2 
	Forhold 3 
	Forhold 4 
	Forhold 5 
	Forhold 6 
	Forhold 7 
	Forhold 8 
	Forhold 9 
	Forhold 10 
	Forhold 11 
	Forhold 12 
	BØDEFORELÆG 
	Forhold 1 
	Forhold 2 
	Forhold 3 
	Forhold 4 
	Forhold 5 
	Forhold 6 
	Forhold 7 
	Forhold 8 
	Forhold 9 
	Forhold 10 
	Forhold 11 
	Forhold 12 





