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• STATSADVOKATEN 

MPE Distribution Aps 

Thorsvej 13 

8680 Ry 

Tiltalefrafald 

Dato: 19.juni 2020 

J.nr.: SØK-91250-0006-18 

Sagsbehandler: N DK 

Jeg har i dag besluttet at give virksomheden MPE Distribution ApS, herunder nu

værende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, ledend1e medarbejdere og andre an

satte, et tiltalefrafald for at have overtrådt konkurrenceloven ved i perioden novem

ber 2013 til december 2014 at have indgået aftaler elller samordnet praksis mellem 

virksomheder i samme omsætningsled om koordinering af bud, der direkte eller in

direkte havde til formål at begrænse konkurrencen, idet Mediacenter Danmark NS 

indgik aftaler om at opdele markedet for "afsætning af distribution af adresseløse 

forsendelser i Danmark" med MPE Distribution ApS ved blandt andet gennem sms

korrespondance at indgå aftale om deling af kunder i forbindelse med afsætning af 

distributionsydelserne. 

Et tiltalefrafald betyder, at jeg anser virksomheden for skyldig, men at der ikke bliver 

nogen straffesag. 

Begrundelse 

Begrundelsen for min afgørelse er, at virksomheden den 9. februar 2016 ansøgte om 

straflempelse i henhold til konkurrencelovens § 23 a, stk. 1, med henblik på foreløbigt 

tilsagn om tiltalefrafald, at selskabet den 9. maj 2019 modtog et foreløbigt tilsagn i 

henhold til konkurrencelovens § 23 a, stk. 8, nr. 2, jf. stk. 9, fil selskabet, herunder 

nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, ledeltlde medarbejdere og ansatte har 

samarbejdet med myndighederne under hele behandlingen af sagen, og at Konkur

rence- og Forbrugerstyrelsen i henhold til konkurrencelovens § 23 a, stk. 10, har af

givet udtalelse, hvoraf det fremgår, at styrelsen er eniig i afgørelsen. 
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Lovgrundlaget 

• Sagen drejer sig om overtrædelse afkonkurr,encelovens § 23, stk. 1, nr. l,jf. 

stk. 4, jf. § 6, stk. 1. 

• Min afgørelse er truffet efter reglerne i konkurrencelovens § 23 a, stk. 1, jf. 

stk. 2, jf. stk. 8, nr. 3, jf. stk. 10 (tiltalefrafald efter ansøgning), jf. retspleje

lovens 722, stk. 1, nr. 6. 

Mulighed for klage 

Selskabet kan klage over afgørelsen. Selskabet kan sende klagen hertil eller til Rigs

advokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K. Fristen for at klage er 4 

uger efter, at selskabet har modtaget dette brev. 

Rigsadvokaten kan ændre afgørelsen indtil 2 måneder efter datoen for denne afgø

relse. Det står i retsplejelovens § 724, som er vedlagt. 

Har selskabet spørgsmål, kan der rettes henvendelse til specialanklager Niels Kjærs

gaard på telefon 6112 2098. 

Der er sendt en kopi til forsvarer Thomas Klausen, Skolevangs Alle 70, 8240 Ris

skov. 

Æ enlig hilsen ) 

Niels ~ ærs~ ard 
specialanklager 

Retsplejelovens § 724, stk. 2. 
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§ 724, stk. 2. Er der truffet afgørelse om påtaleopgivdse eller tiltalefrafald, kan straf

forfølgning mod den, der har været sigtet, kun fortsættes efter den overordnede an

klagemyndigheds bestemmelse, hvis meddelelse er forkyndt for pågældende inden 2 

måneder fra afgørelsens dato, medmindre sigtedes forhold har hindret rettidig for

kyndelse eller betingelserne for genoptagelse efter § 975 er til stede. 
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