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BØDEFORELÆG 

 

Rosendahl Design Group A/S, CVR nr. 52 84 31 11, 

 

har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erkendt at have overtrådt 

konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1 og 12, jf. § 6, stk. 1, og EUF-traktatens 

artikel 101, stk. 1, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 6, ved i perioden fra 2017 

til og med 2021 forsætligt eller uagtsomt at have indgået aftaler, der direkte 

eller indirekte har haft til formål eller følge at begrænse konkurrencen.  

 

Overtrædelsen er sket ved, at virksomheden har indgået aftaler med for-

handlere om begrænsning af forhandlernes passive videresalg til andre for-

handlere og aftaler om bindende videresalgspriser. Det er styrelsens vur-

dering, at adfærden samlet set har haft til formål at holde videresalgspri-

serne på et vist niveau.  

 

Det er styrelsens vurdering, at den omhandlende adfærd er egnet til at på-

virke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart. Det skyldes, at der er 

tale om vertikale aftaler, der (i) omfatter en hel medlemsstats område (Dan-

mark), (ii) omfatter brugskunst, isenkram og designprodukter, der let kan 

handles over grænserne, og (iii) vedrører begrænsning af passivt videresalg 

til andre forhandlere, og prisbinding (bindende videresalgspriser).1 Sagen 

er derfor behandlet efter både konkurrenceloven og EUF-traktaten.  

 

Konkurrencerådet tilkendegiver, at sagen i medfør af konkurrencelovens § 

23 j vil kunne afgøres uden yderligere forfølgning, dersom Rosendahl De-

sign Group A/S erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede 

til at betale en bøde på 7,5 mio. kr., der tilfalder statskassen. 

 

                                                 
1 Jf. Kommissionens meddelelse af 27. april 2004 om retningslinjer vedrørende begrebet 

påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82 (2004/C 101/07) (”Samhandelsmed-

delelsen”) pkt. 88. EF-traktatens artikel 81 og 82 er blevet til henholdsvis artikel 101 og 

102 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). De to sæt bestem-

melser er i det væsentlige identiske. I forordninger og meddelelser vedtaget inden 1. de-

cember 2009 skal henvisninger til EF-traktatens artikel 81 og 82 forstås som henvisnin-

ger til TEUF artikel 101 og 102. 
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Der er ved fastsættelsen af bødens størrelse lagt vægt på overtrædelsens 

grovhed, herunder at der er tale om en alvorlig overtrædelse af konkurren-

celoven, samt på overtrædelsens varighed og den juridiske persons globale 

koncernomsætning, jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 1.  

 

Derudover er der ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på skærpende og 

formildende omstændigheder. Som skærpende omstændigheder er der i 

medfør af konkurrencelovens § 23 b, stk. 2, nr. 3, lagt vægt på, at Rosen-

dahl Design Group A/S har udsat andre virksomheder for gengældelsesfor-

anstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende 

aftale. Som formildende omstændigheder er der i medfør af konkurrence-

lovens § 23 b, stk. 3, nr. 3, lagt vægt på, at Rosendahl Design Group A/S 

ved en intern politik for overholdelse af konkurrencereglerne har gjort en 

aktiv indsats, for at alle relevante medarbejdere skal overholde konkurren-

celoven.  

 

På baggrund af en konkret vurdering af ovenstående omstændigheder er 

bøden fastsat til 10 mio. kr.  

 

Rosendahl Design Group A/S har imidlertid erkendt overtrædelsen. Der-

udover har Rosendahl Design Group A/S medvirket til sagens opklaring, 

jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 4. På den baggrund tilkendegiver 

Konkurrencerådet, at bøden på baggrund af en samlet og konkret vurdering 

af samtlige sagens omstændigheder fastsættes til 7,5 mio. kr. 

 

Bødeforelægget vedtages ved, at Rosendahl Design Group A/S […] retur-

nerer dette i underskrevet stand og indbetaler bøden med henvisning til 

journalnummer 22/03099 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Ja-

cobsens Vej 35, 2500 Valby, Danske Bank, registreringsnummer 0216, 

kontonummer 4069045960. 
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