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1. Resume

1.

Denne sag omhandler en samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter
og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem konkurrenterne HUGO BOSS
NORDIC ApS (”HUGO BOSS”) samt Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS (samlet
”Ginsborg”), som har til formål at begrænse konkurrencen på detailmarkedet for beklædnings1
genstande i Danmark i strid med konkurrencelovens § 6 og Traktaten om den Europæiske Uni2
ons Funktionsmåde (”TEUF”) artikel 101.

2.

Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS udgør én økonomisk enhed, hvorfor de to
virksomheder kan anses for sammen at have foretaget informationsudvekslingen.

3.

HUGO BOSS er både leverandør/producent og forhandler af beklædningsgenstande af mærket
Hugo Boss. Ginsborg er forhandler af beklædningsgenstande af bl.a. mærket Hugo Boss. Virksomhederne er derfor begge aktive på detailmarkedet for beklædningsgenstande.

4.

Denne sag er således kendetegnet ved, at informationsudvekslingen er foretaget mellem parter,
hvoraf den ene part er leverandør/producent på engrosmarkedet og samtidig vertikalt integreret på detailmarkedet med egne detailbutikker. Parterne indgår derfor både i et kunde-/leverandørforhold og er samtidig konkurrenter på detailmarkedet.

5.

Sagen blev indledt på baggrund af en kontrolundersøgelse foretaget den 4. oktober 2018 hos
Ginsborg ApS.

6.

Materialet fra kontrolundersøgelsen viser, at der i perioden fra den 5. december 2014 til den
19. april 2018 er udvekslet informationer mellem HUGO BOSS og Ginsborg, idet HUGO BOSS
bl.a. på forespørgsel fra Ginsborg løbende i perioden har orienteret Ginsborg om strategiske,
individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.

7.

Styrelsen vurderer, at parternes informationsudveksling har været egnet til at fjerne eller væsentligt reducere strategiske usikkerhedsmomenter om parternes fremtidige adfærd, som har
haft til formål at mindske konkurrencen mellem parterne.

8.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at informationsudvekslingen bl.a. kan have medført lavere udsalgsrabatter, svarende til højere priser, til skade for forbrugerne samt et mere koordineret, ensartet og i nogle tilfælde mindsket varesortiment på udsalg hos HUGO BOSS og Ginsborg.

9.

Det relevante marked i denne sag kan umiddelbart afgrænses til detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark. Styrelsen har dog ikke foretaget en endelig afgrænsning af det relevante marked, da det ikke har betydning for vurderingen af denne sag.

__________________
1
2

Lovbekendtgørelse nr. 155 af 1. marts 2018 af konkurrenceloven (“konkurrenceloven”).
Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (EUT 2008/C 115) (”TEUF”).
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10.

Styrelsen vurderer, at de i sagen konstaterede tilfælde af informationsudveksling forfølger det
samme konkurrencebegrænsende formål. Parternes samlede adfærd i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018 består derfor i en samordnet praksis, der skal vurderes som
én sammenhængende overtrædelse.

11.

Det er styrelsens vurdering, at parternes samordnede praksis er af horisontal karakter, da informationen vedrører HUGO BOSS og Ginsborgs aktiviteter på detailmarkedet for beklædningsgenstande, hvor parterne er aktuelle konkurrenter.

12.

Det er styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis om informationsudveksling af strategiske, individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter
og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg, har til formål at begrænse konkurrencen.

13.

Der er ikke særlige karakteristika ved markedet, som kan rejse tvivl om, hvorvidt parternes
samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen, og den retlige og økonomiske
kontekst bekræfter, at indholdet af og målsætningen med parternes samordnede praksis har til
formål at begrænse konkurrencen.

14.

Styrelsen vurderer samlet, at HUGO BOSS og Ginsborg har overtrådt konkurrencelovens § 6 og
TEUF artikel 101 i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.

15.

Den samordnede praksis er ikke omfattet af en gruppefritagelse, og HUGO BOSS og Ginsborg
har ikke dokumenteret, at den samordnede praksis opfylder betingelserne for individuel fritagelse i konkurrencelovens § 8, stk. 1, eller TEUF artikel 101, stk. 3.
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2. Afgørelse

16.

Konkurrencerådet træffer følgende afgørelse:
1.

Det meddeles HUGO BOSS NORDIC ApS, Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret
ApS, at HUGO BOSS NORDIC ApS, Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS har
overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1,
jf. stk. 3, og TEUF artikel 101, stk. 1, ved:
» i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018 at have indgået en
samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller
mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.

2.

I medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4, 1. pkt., jf. § 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf.
konkurrencelovens § 16, stk. 1, jf. § 24, påbyder Konkurrencerådet HUGO BOSS NORDIC
ApS, Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS:
» straks at bringe den i punkt 1 nævnte overtrædelse til ophør, såfremt dette
ikke allerede er sket, og
» fremover at afstå fra adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge
som beskrevet i punkt 1.

3.

I medfør af konkurrencelovens § 6, stk. 4, 1. pkt., jf. § 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, jf.
konkurrencelovens § 16, stk. 1, jf. § 24, påbyder Konkurrencerådet Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS:
» at orientere Indkøbsforeningen af 1964 A.M.B.A (”Mr.”) om Konkurrencerådets afgørelse, og
» senest 10 hverdage fra Konkurrencerådets afgørelse at indsende dokumentation til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for, at Ginsborg ApS og Ginsborg
Frederiksberg Centret ApS har informeret indkøbsforeningen Mr. om Konkurrencerådets afgørelse. Dokumentation kan fx ske ved fremsendelse af orienteringen til Mr.
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3. Sagsfremstilling

3.1

Indledning

17.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt der er foretaget informationsudveksling mellem HUGO BOSS
NORDIC ApS (”HUGO BOSS”) samt Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS (samlet
”Ginsborg”) af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg i strid med
konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101.

18.

Informationsudvekslingen er foretaget envejs, idet HUGO BOSS bl.a. på forespørgsel fra Ginsborg løbende i perioden har orienteret Ginsborg om priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg hos HUGO BOSS.

19.

Informationsudveksling om strategiske, individualiserede og fremtidige forhold, herunder priser, rabatter og/eller mængder, kan være egnet til at fjerne eller væsentligt reducere strategiske
usikkerhedsmomenter om parternes fremtidige adfærd med henblik på at mindske konkurren3
cen mellem parterne.

20.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog den 4. oktober 2018 en kontrolundersøgelse hos
Ginsborg ApS.

21.

Styrelsen sendte den 5. september 2019 en meddelelse om betænkeligheder (”MOB”) til henholdsvis HUGO BOSS samt Ginsborg. I meddelelsen redegjorde styrelsen for sine foreløbige betænkeligheder.

22.

De fremsatte betænkeligheder vedrørte følgende hypotese:
”at Hugo Boss og Ginsborg-gruppen har udvekslet informationer om priser og rabatter
på visse dele af varesortimentet i forbindelse med fremtidige udsalg i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og eventuelt TEUF artikel 101, stk. 1.”

23.

Styrelsen modtog bemærkninger til styrelsens MOB fra HUGO BOSS den 2. september 2019 afgivet i forbindelse med en anden sag vedrørende lignende informationsudveksling mellem
HUGO BOSS og en anden detailforhandler af herretøj. Både HUGO BOSS og Ginsborg afgav endvidere bemærkninger på møder afholdt henholdsvis den 5. september 2019 og den 27. september 2019.

3.2

De involverede virksomheder

24.

De involverede virksomheder i denne sag er HUGO BOSS og Ginsborg.

25.

HUGO BOSS omtales i det efterfølgende afsnit 3.2.1 som HUGO BOSS NORDIC ApS for læsevenlighedens skyld. Efterfølgende omtales HUGO BOSS NORDIC ApS igen som HUGO BOSS.

__________________
3

Jf. Kommissionens retningslinjer af 14. januar 2011 for anvendelsen af traktatens artikel 101 på horisontale samarbejdsaftaler (”horisontale retningslinjer”), punkt 73.
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3.2.1

HUGO BOSS

26.

HUGO BOSS NORDIC ApS er leverandør og detailforhandler af det tyske mærke Hugo Boss, som
produceres af HUGO BOSS AG.

27.

HUGO BOSS NORDIC ApS er ejet 100 pct. af HUGO BOSS International BV, som er et datterselskab til HUGO BOSS AG.

28.

HUGO BOSS AG oplyser på sin hjemmeside, at HUGO BOSS-koncernen er én af de førende virksomheder på det globale beklædningsmarked i ”premium”-segmentet. HUGO BOSS-koncernen
4
producerer og sælger tøj, sko og tilbehør til både kvinder og mænd. HUGO BOSS har endvidere
oplyst, at virksomheden er til stede i 128 lande.

29.

HUGO BOSS NORDIC ApS leverer varer af mærket Hugo Boss, herunder bl.a. BOSS, BOSS Athlei5
sure (det tidligere mærke BOSS Green) , BOSS Orange, BOSS Casual og HUGO (betegnes samlet
som ”mærket Hugo Boss”), til selvstændige forhandlere i henholdsvis Danmark, Island, Færø6
erne, Grønland, Estland og Letland.

30.

Derudover ejer HUGO BOSS NORDIC ApS selv 11 detailbutikker i Danmark, hvoraf ni af detailbutikkerne ligger i stormagasiner som Magasin og Illum, én i Københavns Lufthavn og én som
7
enkeltstående butik i København. I detailbutikkerne sælges beklædningsgenstande af mærket
Hugo Boss.

31.

For så vidt angår butikkerne i Magasin oplyste HUGO BOSS NORDIC ApS på et møde afholdt med
styrelsen den 5. september 2019, at HUGO BOSS NORDIC ApS lejer lokationerne af Magasin,
men at HUGO BOSS NORDIC ApS selv ejer kollektionerne. Medarbejderne er ligeledes ansat af
HUGO BOSS NORDIC ApS.

32.

HUGO BOSS NORDIC ApS er dermed både aktiv på engrosmarkedet som leverandør/producent
og på detailmarkedet som forhandler af varer af mærket Hugo Boss. HUGO BOSS NORDIC ApS
er én virksomhed med særskilte afdelinger, der håndterer henholdsvis engrosmarkedet (HUGO
BOSS Forhandler) og detailmarkedet (HUGO BOSS Detail).

33.

HUGO BOSS NORDIC ApS har oplyst styrelsen på et møde den 5. september 2019, at virksomhedens udsalgsstrategier bliver planlagt på forhånd, og at udsalgsstrategien, herunder priser
m.v., er den samme for alle HUGO BOSS NORDIC ApS’ egne detailbutikker. Udsalgsstrategien
følger ifølge HUGO BOSS NORDIC ApS det samme mønster hvert år dvs. med sommer- og vinterudsalg, jf. figur 3.3. Endvidere har HUGO BOSS NORDIC ApS oplyst styrelsen, at virksomheden deltager i de udsalgsperioder, som afholdes i Magasin, herunder Super Bazaar, Goodie Days
8
m.v.

34.

HUGO BOSS NORDIC ApS har på nuværende tidspunkt ikke selv en webshop. I stedet kan forbrugerne købe beklædningsgenstande af mærket Hugo Boss hos HUGO BOSS NORDIC ApS via
HUGO BOSS AG’s webshop www.hugoboss.com/dk.

__________________
4

Jf. HUGO BOSS’ hjemmeside, https://www.hugoboss.com/dk/en/men/, tilgået den 17. december 2019.
Mærket HUGO BOSS Athleisure har tidligere heddet HUGO BOSS Green, jf. HUGO BOSS’ hjemmeside: www.hugoboss.com/us/boss-orange-and-boss-green-are-now-boss/fs-story-qa68edv4nnar.html, tilgået den 3. december 2019.
6
Jf. HUGO BOSS NORDIC ApS, Annual Report 1 January 2018 – 31 December 2018, side 6.
7
Jf. CVR registret, https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=26596467&soeg=Hugo Boss
Nordic ApS&type=undefined&language=da, tilgået den 17. december 2019.
8
Jf. bilag 5, Styrelsens referat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO BOSS afholdt den 5. september
2019 med HUGO BOSS’ bemærkninger.
5
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35.

HUGO BOSS NORDIC ApS har oplyst, at HUGO BOSS-koncernen på detailmarkedet omsatte sam9
10 11
let for […] i Europa i 2018. I Danmark omsatte HUGO BOSS NORDIC ApS for […] i 2018.

36.

HUGO BOSS NORDIC ApS har oplyst styrelsen, at virksomheden estimerer, at HUGO BOSS NORDIC ApS både på et dansk detailmarked og et dansk engrosmarked for beklædningsgenstande
har markedsandele på […], og at det samme er tilfældet på et europæisk detailmarked og et
12
europæisk engrosmarked for beklædningsgenstande.

3.2.2
37.

Ginsborg

Ginsborg består af to driftsvirksomheder (Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret
ApS), som hver driver en detailbutik. Detailbutikkerne ligger i henholdsvis Lyngby Storcenter
og Frederiksberg Centret. Driftsvirksomhederne er ultimativt ejet af [Direktør A i Ginsborg] og
[Direktør B i Ginsborg] via holdingselskaberne Ginsborg Holding ApS og J.G. ApS, som begge er
ejet af [Direktør A i Ginsborg], og P.V.F.H. ApS, som er ejet af [Direktør B i Ginsborg]. [Direktør
A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] ejer ligeledes via holdingselskaberne driftsvirksomhederne T.H. Lyngby ApS og S.B. Lyngby ApS.

__________________
9

Omsætning for detailsalg i fysiske butikker og online i Europa, herunder Danmark.
Omsætningen inkluderer både online salg og salg i fysiske butikker.
11
HUGO BOSS har oplyst, at […] af HUGO BOSS’ totale detailsalg i Danmark sker via HUGO BOSS’ egne butikker inklusiv
online salg, mens […] af HUGO BOSS totale detailsalg i Danmark sælges via forhandlere.
12
Jf. bilag 5, Styrelsens mødereferat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO BOSS afholdt den 5. september 2019 med HUGO BOSS’ bemærkninger.
10
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Figur 3.1 Oversigt over virksomheder og ejerforhold i Ginsborg

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet figuren på baggrund af oplysninger fra Ginsborg samt CVR registret.

38.

Ginsborgs detailbutikker forhandler et bredt udvalg af herretøj, herunder bl.a. af mærket Hugo
13
Boss. Ginsborg har ikke nogen webshop.

39.

T.H. Lyngby ApS og S.B. Lyngby ApS’ detailbutikker forhandler tøj til både herrer og damer alene
14
af henholdsvis mærket Tommy Hilfiger og SAND.

40.

Styrelsen vurderer, at i hvert fald Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS udgør
en økonomisk enhed i konkurrenceretlig henseende, jf. afsnit 4.3.1.1.

41.

Ginsborg ApS, som driver detailbutikken Ginsborg i Lyngby, ejes af henholdsvis [Salgsassistent
A i Ginsborg] (10-14,99 pct.), Ginsborg Holding ApS (66,67-89,99 pct.) og P.V.F.H. ApS (10-14,99

__________________
13

14

Jf. Ginsborgs hjemmeside, http://www.ginsborg.dk/default/butikker/ginsborg-lyngby.html, tilgået den 26. september 2019, http://www.ginsborg.dk/default/butikker/ginsborg-frederiksberg.html, tilgået den 26. september 2019 og
Ginsborgs hjemmeside, http://www.ginsborg.dk/default/brands.html, tilgået den 26. september 2019.
Jf. Ginsborgs hjemmeside, http://www.ginsborg.dk/default/butikker/sand-concept-store-lyngby.html, tilgået den 26.
september 2019 og http://www.ginsborg.dk/default/butikker/tommy-hilfiger-lyngby.html, tilgået den 26. september 2019.
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15

pct.). [Direktør A i Ginsborg] er eneste medlem af direktionen. Ginsborg ApS omsatte i perio16
den 1. oktober 2017 til 30. september 2018 for […]. Detailbutikken Ginsborg i Lyngby er en
17 18
del af indkøbsforeningen Mr.
42.

Ginsborg Frederiksberg Centret ApS, som driver detailbutikken i Frederiksberg Centret, ejes af
19
J.G. ApS (50-66,66 pct.) og P.V.F.H. ApS (50-66,66 pct.). Direktionen består af [Direktør A i
Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg]. Ginsborg Frederiksberg Centret ApS omsatte i perioden 1.
20
oktober 2017 til 30. september 2018 for […]. Detailbutikken i Frederiksberg Centret er en del
21 22
af indkøbsforeningen Mr.

43.

Indkøbsforeningen Mr. er en frivillig landsdækkende kæde med 71 herretøjsbutikker. Mr. blev
oprindeligt stiftet som en indkøbsforening og fungerer i dag som en frivillig kæde, hvorigennem
medlemmerne kan købe en lang række varer fra forskellige leverandører. Mr. forestår store dele
af medlemmernes fakturering til leverandørerne, men forhandlerne indgår selv individuelle aftaler med de enkelte leverandører. Derudover har Mr. en webshop, hvor indkøbsforeningens
medlemmer kan sælge deres varer.

44.

Ginsborg har en estimeret markedsandel på ca. […] på et muligt relevant detailmarked for fysisk
handel af beklædningsgenstande i Danmark.

23

3.2.2.1

Organiseringen af Ginsborg

45.

I det følgende gennemgås de faktuelle oplysninger om organiseringen af Ginsborg, herunder
Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS, til brug for vurderingen af, hvorvidt de
to driftsvirksomheder udgør en økonomisk enhed, jf. afsnit 4.3.1.1.

46.

Ginsborg har over for styrelsen redegjort for, hvordan driftsvirksomhederne er organiseret i
forhold til ledelsesmæssige beslutninger, strategiske beslutninger samt intern og ekstern kommunikation m.v.

47.

[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] er sammen de ultimative ejere af driftsvirksomhederne i Ginsborg gennem deres ejerskab af holdingselskaberne, jf. afsnit 3.2.2. Ifølge
Ginsborg foreligger der en mundtlig aftale mellem [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] om, at det alene tilkommer [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fællesskab
og enighed at lede driftsvirksomhederne og træffe væsentlige beslutninger herom.

48.

Det fremgår af bevismaterialet i sagen, at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg]
varetager den eksterne kommunikation med samarbejdspartnerne, herunder HUGO BOSS. De
anvender begge e-mailadresser med endelsen ”@ginsborg.dk”, når de sender såvel interne som
eksterne e-mails.

49.

Endvidere fremgår det, som gengivet i afsnit 3.4, at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] tilføjer hinanden cc i ekstern e-mailkorrespondance. Når kun den ene part har modtaget
__________________
15

Jf. CVR registret: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=16209376&soeg=ginsborg
aps&type=undefined&language=da
16
Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
17
Indkøbsforeningen af 1964 AMBA, CVR nr. 30138317.
18
Indkøbsforeningen Mr’s hjemmeside, https://www.mr.dk/butikker, tilgået den 4. december 2019.
19
Jf. CVR registret: https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=19270734&soeg=ginsborg
aps&type=undefined&language=da, tilgået den 16. december 2019.
20
Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
21
Indkøbsforeningen af 1964 AMBA, CVR nr. 30138317.
22
Indkøbsforeningen Mr.’s hjemmeside, https://www.mr.dk/butikker, tilgået den 4. december 2019.
23
Indkøbsforeningen af 1964 AMBA, CVR nr. 30138317.
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en ekstern e-mail, fremgår det af bevismaterialet, at e-mailen er blevet videresendt til den anden part. Styrelsen finder af de grunde, at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg]
repræsenterer driftsvirksomhederne sammen.
50.

Det fremgår endvidere af bevismaterialet, at butikken i Ginsborg Frederiksberg Centret ApS
samt [Salgsassistent A i Ginsborg], som er medejer af bl.a. Ginsborg ApS, ligeledes anvender emailadresser med endelsen ”@ginsborg.dk” i e-mailkorrespondance. Styrelsen finder derfor, at
Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS fremstår som én virksomhed udadtil.

51.

Som det fremgår af figur 3.1., ejer [Direktør A i Ginsborg] via henholdsvis Ginsborg Holding ApS
og J.G. ApS 66,67-89,99 % af Ginsborg ApS og 50-66,66 % af Ginsborg Frederiksberg Centret
ApS. [Direktør B i Ginsborg] ejer via P.V.F.H ApS 10-14,99 % af Ginsborg ApS og 50-66,66 % af
Ginsborg Frederiksberg Centret ApS.

52.

Ginsborg har oplyst, at den daglige ledelse og drift er fordelt uafhængigt af ejerforholdene i
driftsvirksomhederne. […], da retten til at træffe væsentlige beslutninger er aftalt alene at tilkomme [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fælleskab. […]

53.

[…]

54.

Ginsborg har oplyst, at der i forbindelse med regnskabsafslutning for driftsvirksomhederne holdes et samlet regnskabsmøde med [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg].

3.2.3
55.

Oversigt over relevante personer i sagen

En oversigt over de personer, som er nævnt i denne sag eller bilagene hertil, fremgår af Tabel
3.1 nedenfor.
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Tabel 3.1 Oversigt over relevante personer i sagen

HUGO BOSS

Ginsborg

[Navn], administrerende direktør i HUGO [Navn], indehaver og direktør i J.G. ApS og
BOSS NORDIC ApS (”Administrerende direk- Ginsborg Holding ApS, direktør i Ginsborg ApS
tør i HUGO BOSS”)
og medlem af direktionen i Ginsborg Frederiksberg Centret ApS (”Direktør A i Ginsborg”)
[Navn], wholesale director i HUGO BOSS NOR- [Navn], indehaver og direktør, P.V.F.H ApS, og
DIC ApS (“Wholesale director i HUGO BOSS”) medlem af direktionen i Ginsborg Frederiksberg Centret ApS. (”Direktør B i Ginsborg”)
[Navn], sales executive (wholesale) – HUGO [Navn], salgsassistent i Ginsborg ApS og medMan, HUGO BOSS NORDIC ApS (“Sales execu- ejer af bl.a. Ginsborg ApS. (”Salgsassistent A i
Ginsborg”)
tive i HUGO BOSS”)
[Navn], senior sales manager (wholesale), [Navn], salgsassistent i Ginsborg FrederiksHUGO BOSS NORDIC ApS (“Senior sales man- berg Centret ApS (”Salgsassistent B i Ginsborg”)
ager i HUGO BOSS”)
[Navn], salgsassistent i Ginsborg Frederiksberg Centret ApS (”Salgsassistent C i Ginsborg”)
Note: Tabellen angiver personernes stilling i perioden for parternes informationsudveksling, dvs. fra den 5. december 2014 til
den 19. april 2018.
Kilde: Tabellen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på baggrund af oplysninger modtaget fra parterne.

3.3

Markedsbeskrivelse

56.

Den relevante branche i denne sag er beklædningsbranchen, som bl.a. omfatter produktion, distribution og salg af tøj.

57.

Beklædningsbranchen udgøres af en lang række forskellige aktører, der forhandler og/eller
producerer beklædningsgenstande, herunder bl.a. tøj, overtøj, sko, bælter, hovedbeklædning
m.v. Branchen dækker over alt fra design, udvikling og fremstilling af modevarer til engrossalg
til forhandlere samt detailsalg til slutbrugere i enten fysiske butikker eller via webshops. En del
af aktørerne er både aktive inden for design, produktion, engrossalg til tøjbutikker samt det
videre detailsalg af beklædningsgenstande i egne butikker og er dermed vertikalt integrerede
24
på detailmarkedet (se nedenfor i Figur 3.2).

__________________
24

Jf. Dansk Erhverv – Jonas S. Meyer & Jens Victor Wulf-Andersen, Analysenotat Status for modebranchen, januar 2017.
Begrebet ”modebranchen” i analysen omfatter også branchen for beklædningsgenstande.
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3.3.1
58.

Aktørerne på engros- og detailmarkedet

Aktørerne på engros- og detailmarkedet for beklædningsgenstande kan deles op i fire overordnede typer aktører, se Figur 3.2 nedenfor:
i)

producenter

ii)

leverandører

iii)

forhandlere

iv)

slutbrugere

Figur 3.2 Aktører på engros- og detailmarkedet for beklædningsgenstande

Producent
(fx HUGO BOSS AG)

Engros

Leverandør
(fx HUGO BOSS NORDIC
ApS)

Producentens egne
butikker og webshops

Selvstændige forhandlere
(fx Ginsborg ApS)

Leverandørens egne
butikker og webshops

Slutbrugere
(fx forbrugere)

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

59.

Som det ses af Figur 3.2 kan producenter sælge deres beklædningsgenstande på to måder; til
leverandørerne på engrosmarkedet og direkte til slutbrugerne på detailmarkedet gennem egne
butikker og/eller webshops.

60.

Det samme gør sig gældende for leverandørerne, som kan sælge til selvstændige forhandlere på
engrosmarkedet og direkte til slutbrugerne på detailmarkedet gennem egne butikker og/eller
webshops.

61.

Det forhold, at leverandørerne/producenterne i beklædningsbranchen ses at være aktive både
på engros- og detailmarkedet, er ifølge parterne udtryk for en nyere tendens i branchen, der
medfører, at de selvstændige forhandlere konkurrerer med leverandørerne/producenterne på
detailmarkedet.

62.

På engrosmarkedet sælger producenterne og/eller leverandørerne ofte varer i store partier til
forhandlerne på detailmarkedet til gengæld for mængderabatter, og der ses derfor relativt lave

Detail
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stykpriser på varerne på engrosmarkedet sammenlignet med videresalgspriserne på detailmarkedet.
63.

Detailmarkedet er kendetegnet ved at være det sidste led i distributionskæden. Forhandlerne
på detailmarkedet, dvs. både de selvstændige forhandlere samt producenternes og leverandørernes egne forhandlere, sælger varerne videre til slutbrugerne i mindre mængder.

64.

Forhandlerne på detailmarkedet sælger direkte til slutbrugerne gennem egne butikker og/eller
webshops. Slutbrugerne i beklædningsbranchen er oftest forbrugere.

3.3.2

Salgskanaler på detailmarkedet

65.

Beklædningsgenstande sælges både i fysiske butikker og online via webshops direkte til forbrugerne.

66.

HUGO BOSS har oplyst, at der gennem de seneste ti år har udviklet sig en ny praksis for at sælge
beklædningsgenstande. Udviklingen har medført flere parallelle salgskanaler via bl.a. storma25
gasiner, outlets, flagship stores, brand stores og webshops.

67.

I 2016 var der ifølge Danmarks Statistik 2.466 butikker i Danmark med branchekoden ”Tøjfor26 27
28
Disse tøjforretninger omsatte samlet for 19,5 mia. DKK i 2016.
retninger”.

68.

Webshops er en salgskanal, som forbrugere i Danmark i stigende grad gør brug af. Ifølge en
analyse foretaget af Foreningen for Dansk Internethandel fra marts 2019 er tøj, sko (hvilket er
to varegrupper, som hører under betegnelsen beklædningsgenstande) og smykker de kategorier, som danskerne køber mest af online, og ca. hver femte online handel i 2018 fandt sted
29
inden for disse kategorier. Endvidere følger det af Dansk Erhvervs analysenotat om status for
30
modebranchen, at danskerne i 2015 brugte ca. 7 mia. kr. på tøj og sko online.

3.3.3

Indkøbs-, salgs- og udsalgsperioder

69.

Beklædningsbranchen er en branche, der i høj grad er baseret på mode og tendenser. Derfor er
31
tøj også en vare, som hurtigt omsættes i butikkerne og online.

70.

Beklædningsbranchen er ifølge HUGO BOSS kendetegnet ved to store hovedkollektioner, som32
mer og vinter, samt to prækollektioner, forår og efterår (såkaldte ”sæsonvarer” ). Kollektionerne i beklædningsbranchen forældes derfor hurtigt. Tøjet bliver indkøbt omkring et halvt år
inden, det bliver solgt i butikkerne, dvs. at forår-/sommerkollektionen indkøbes i efteråret det

__________________
25

Jf. bilag 9, HUGO BOSS bemærkninger af 26. marts 2020 til klagepunktsmeddelelsen.
”Tøjforretninger” omfatter kun forretninger, som i Danmarks Statistiks registerdata er registeret under branchekoden
for ”Tøjforretninger”. Branchekoden betegner en virksomheds hovedaktivitet. En virksomhed kan kun have én branchekode i Danmarks Statistiks registerdata. Stormagasiner og dagligvarebutikker m.v., som ud over detailsalg af tøj
også sælger mange andre varekategorier og tjenesteydelser, indgår ikke i dette tal, hvis de er registreret under en
anden branchekode end den for ”tøjforretninger” i Danmarks Statistiks registerdata.
27
Jf. Danmarks Statistiks registerdata - Regnskabsstatistik ”Fire”.
28
Jf. Danmarks Statistik, statistikken ”Beskæftigede efter branche (DB07), tid og køn”.
29
Jf. Retail Institute Scandinavia A/S, Kæder i Dansk Detailhandel 2019, april 2019, side 206.
30
Jf. Dansk Erhverv – Jonas S. Meyer & Jens Victor Wulf-Andersen, Analysenotat Status for modebranchen, januar 2017,
side 6.
31
Jf. Retail Institute Scandinavia A/S, Kæder i Dansk Detailhandel 2019, april 2019, side 205-206.
32
Sæsonvarer er varer, som varierer fra sæson til sæson.
26
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foregående år, og efterår-/vinterkollektionen indkøbes i begyndelsen af det igangværende år,
33
jf. Figur 3.3 nedenfor.
71.

Endvidere køber forhandlerne i beklædningsbranchen ifølge HUGO BOSS løbende varer som
supplement til hovedkollektionerne (såkaldte ”suppleringsvarer” eller ”never out of stock”
34
(”NOS”)) .

72.

Nedenfor ses et typisk årshjul for forhandlernes indkøb af varer i beklædningsbranchen:

Figur 3.3 Årshjul for indkøb i beklædningsbranchen

Efterår/vintersæson:
løbende indkøb
af
suppleringsvarer

Primo år: indkøb
af sæsonvarer og
suppleringsvarer
til efterår/vintersæson

Primo efterår:
indkøb af
sæsonvarer og
suppleringsvarer
til forår/sommersæson

Forår/sommersæson:
løbende indkøb
af
suppleringsvarer

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet figuren på baggrund af oplysninger fra aktører i markedet, jf. bilag 5,
Styrelsens referat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO BOSS afholdt den 5. september 2019 med HUGO BOSS’
bemærkninger.

73.

I beklædningsbranchen er der et relativt stort sæsonudsving i salget, og salget af bl.a. tøj og sko
35
er således markant højere i forbindelse med julehandlen i december. Op mod 70 pct. af salget
36
i beklædningsbranchen gennemføres som ordinært salg, mens ca. 30 pct. sælges på udsalg.

74.

Udsalg på detailmarkedet for beklædningsgenstande har tidligere været afholdt i faste perioder
(vinter- og sommerudsalg). I de senere år er udsalg begyndt at blive afholdt oftere i tillæg til de

__________________
33

Jf. bilag 5, Styrelsens mødereferat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO BOSS afholdt den 5. september 2019 med HUGO BOSS’ bemærkninger.
34
Suppleringsvarer/never out of stock varer er standardvarer som fx hvide og lyseblå skjorter.
35
Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Fremtidens detailhandel, 2014, side 23-25.
36
Jf. bilag 9, HUGO BOSS bemærkninger af 26. marts 2020 til klagepunktsmeddelelsen.
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37

38

to faste udsalgsperioder, herunder fx mid-season sale, Black Friday , Cyber Monday , lagerud39
40
salg, oprydningsudsalg, Magasin Goodie Days , Magasin Super Bazaar m.v.

3.4

Den omhandlede adfærd

75.

I de følgende afsnit beskrives HUGO BOSS og Ginsborgs adfærd på baggrund af det materiale,
som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indhentede under kontrolundersøgelsen den 4. oktober 2018 hos Ginsborg ApS.

76.

Derudover har HUGO BOSS fremsendt bemærkninger til styrelsens MOB, bemærkninger til referat af møde med styrelsen samt høringssvar til klagepunktsmeddelelsen. Ginsborg har ligeledes fremsendt bemærkninger til referat af møde med styrelsen, besvarelse af spørgsmål fra styrelsen samt høringssvar til klagepunktsmeddelelsen. Uddrag fra disse vil også indgå i de følgende afsnit og blive inddraget i vurderingen.

77.

Det samlede materiale indeholder løbende e-mailkorrespondancer mellem HUGO BOSS og Ginsborg foretaget i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018. I e-mailkorrespondancerne udveksles informationer om priser, rabatter, mængder, udsalgstidspunkter, udsalgssteder og varesortiment i forbindelse med fremtidige udsalg.

78.

Materialet i sagen vil i det følgende blive fremlagt som beviser for HUGO BOSS og Ginsborgs
adfærd.

79.

Det bemærkes, at alle citater fra dokumenter, e-mails m.v. er gengivet nøjagtigt, inklusive tastefejl, stavefejl, o.l.

3.4.1

5. december 2014 – 29. januar 2015: HUGO BOSS informerede om
fremtidig udsalgsstrategi og varesortiment på udsalg

80.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS oplyste Ginsborg om HUGO BOSS’ strategi for
fremtidige udsalg i Magasin og Illum, herunder hvilke varer der ville komme på udsalg. HUGO
BOSS og Ginsborg aftalte derudover et møde.

81.

[Wholesale director i HUGO BOSS] sendte den 5. december 2014 følgende e-mail til [Direktør B
i Ginsborg] fra Ginsborg:
”Hej [Direktør B i Ginsborg],
Angående vårt samtal vedrörande HUGO BOSS strategi vid udsalg och kampagner kan
jag informera att vår nuvarande strategi for udsalg är att vi inviterar våra registrerade kunder i vårt eget kundkartotek till för-udsalg 3 dagar för udsalgets start.
Pre kollektioner är ej nedsatt under udsalget. (Det vill säga S15PS [S: spring, PS: pre
__________________
37

Black Friday finder sted dagen efter den amerikanske højtid Thanksgiving, som er den fjerde torsdag i november. Black
Friday blev i Danmark afholdt på følgende datoer i den relevante periode i denne sag: 28. november 2014, 27. november 2015, 25. november 2016 og 24. november 2017. Se bl.a.: https://www.blackfridaydanmark.dk/, tilgået 17. december 2019. Det bemærkes, at nogle butikker afholder Black Friday tilbud over flere dage, herunder bl.a. HUGO BOSS,
som i 2017 afholdte Black Friday den 24. til 27. november 2017.
38
Cyber Monday finder sted den første mandag efter Thanksgiving, som er den fjerde torsdag i november. Se bl.a.
https://www.blackfridaydanmark.dk/cyber-monday/, tilgået 5. september 2019.
39
Magasins Goodie Days finder sted 12 gange årligt, jf. Magasins hjemmeside, se https://www.magasin.dk/sider/ommagasin/services/pages_goodie_benefits_1.html, tilgået 17. september 2019.
40
Magasin Super Bazaar er en udsalgsperiode, som løbende finder sted flere gange årligt, som det følger af sagens bevismateriale, se afsnit 3.4.
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spring] (Pre Spring är ej nedsatt). NOS [NOS: never out of stock] är ej på udsalg.
Vi vill deltaga en gång per säsong i VIP event/kampagn i Department Stores (Illum &
Magasin).
Vi kan ha en löpande dialog om när vi kommer att deltaga i event i framtiden,
Med vänliga hälsningar
[Wholesale director i HUGO BOSS]” (styrelsens tilføjelser).41
82.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg videresendte samme dag ovenstående e-mail til [Direktør
42
A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg til orientering.

83.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg svarede den 7. december 2014 [Wholesale director i HUGO
BOSS] med [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg cc:
”Hej
Tak for din mail , du skriver i deltager i VIP en gang pr sæson , men hvad deltager i med?
Som nu med alt Fall minus 20% eller hvad er tanken ?
Starter i ikke udsalg 27/12 ? Hvordan klare i så det med før udsalg til mail kunder , kan
de købe fra 21/12 nedsat ?
God weekend
Mvh [Direktør B i Ginsborg]”. 43

84.

[Wholesale director i HUGO BOSS] svarede den 8. december 2014 [Direktør B i Ginsborg] fra
Ginsborg med [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg cc:
”Hej,
Tack för email.
Angående deltagelse vid VIP event, vill detta vara den gällande säsongen. Det vill säga
på hösten Pre Fall samt Fall Winter och om sommaren Pre Spring samt Spring Summer.
Vedrörande för-udsalg inviterar vi vårt kundkartotek i 3 dagar, veckan innan udsalget
startar. Det vill säga inför det kommande udsalget den 17 Dec - 19 Dec.
Vi startar vårt udsalg den 27 Dec i år.
Mvh
__________________
41

Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 5. december 2014, jf. bilag
1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
42
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg
af den 5. december 2014, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
43
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 7. december 2014, jf.
bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
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[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 44
85.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg videresendte samme dag ovenstående e-mail til [Direktør
A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg til orientering.45

86.

[Wholesale director i HUGO BOSS] svarede i e-mail af den 27. januar 2015 følgende:
”Hej begge,
Jeg vil foreslå at vi mødes herinde i showroomet med [Administrerende direktør i HUGO
BOSS], snarest for at få en dialog omkring HUGO BOSS strategi omkring Magasin og udsalg.
Denne uge er [Administrerende direktør i HUGO BOSS] på kontoret på Torsdag jeg kender dog ikke hans program.
Hvis denne dag skulle passe jer, venligst giv mig forslag på tidspunkt så vil jeg prove at
få til et møde.
Ha en god aften.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 46

87.

[Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg svarede den 28. januar 2015 [Wholesale director i HUGO
BOSS] med [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg cc:
”Hej [Wholesale director i HUGO BOSS]
Vi vil meget gerne møde [Administrerende direktør i HUGO BOSS], men har en et stramt
program torsdag. Vi kunne dog godt komme til jer kl 9.30 og møde ham en halv times
tid, hvis det kan lade sig gøre.
[Direktør A i Ginsborg]”. 47

88.

Hertil svarede [Wholesale director i HUGO BOSS], samme dag:
”Hej [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg],
Jeg har sendt en invitation til møde imorgen Torsdag 9.30.
Vi ses i showroomet.
__________________
44

Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 8. december 2014, jf. bilag
1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
45
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg
af den 8. december 2014, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
46
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 27. januar 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO
BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
47
Jf. e-mail fra [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS] med [Direktør B i Ginsborg] fra
Ginsborg som cc af den 28. januar 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden
fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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Ha en god dag
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 48
89.

På dagen for mødet den 29. januar 2015 skrev [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS], at han var 10 minutter forsinket, hvorfor det kan udledes, at mødet
mellem HUGO BOSS og Ginsborg med stor sandsynlighed blev afholdt.49

3.4.2

19. november 2015 – 21. november 2015: HUGO BOSS informerede
om fremtidigt udsalg, rabatter og varesortiment

90.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS informerede Ginsborg om, hvilke varer HUGO
BOSS påtænkte at have på fremtidigt udsalg i Magasin og Illum, samt med hvilken rabat varerne
ville komme på udsalg.

91.

I e-mailkorrespondance af den 19. november 2015 informerede [Wholesale director i HUGO
BOSS] [Direktør B i Ginsborg] og [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg om følgende:
”Hej,
Informerer hermed at HUGO BOSS deltager i VIP aften event (Prefall/Fall Winter, ikke
NOS el. Pre Spring) i Illum/Magasin den 26 November.
Vedrørende pre-sale inviterer vi vores kundekartotek, via personlig invitation, ugen inden udsalget starter.
HUGO BOSS Starter udsalg den 27 Dec 2015.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 50

92.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg svarede samme dag, den 19. november 2015, [Wholesale
director i HUGO BOSS]:
”Hvad deltager i med af rabat ?
Synes ikke dette stemmer overens med hvad du og [Administrerende direktør i HUGO
BOSS] fortalte på vores møde ?
Samt at i ville orienterer os et par uger inden ?
Skuffende!!

__________________
48

Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 28. januar 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO
BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
49
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 29. januar 2015, jf. bilag
1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
50
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 19. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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[Direktør B i Ginsborg]”. 51
93.

[Wholesale director i HUGO BOSS] svarede samme dag [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg:
”Hej [Direktør B i Ginsborg],
Vi deltager med 20% discount på VIP aften.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 52

94.

I e-mail af den 20. november 2015 skrev [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale
director i HUGO BOSS] og spurgte om følgende:
”Hej
Noget nyt vedr kampagnen
Savner tilbage melding fra dig, efter jeres møde tidligere på dagen
Mvh [Direktør B i Ginsborg]”. 53

95.

I e-mail af den 20. november 2015 oplyste [Wholesale director i HUGO BOSS] [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg følgende:
“Dear [Direktør A i Ginsborg] and [Direktør B i Ginsborg],
Enclosed please find the campaigns HUGO BOSS will participate in:
VIP Evening Event in Magasin and Illum
VIP Evening Event - HUGO BOSS participate in events in the pre sale period with all
product for the actual season (Pre fall, Fall winter and Pre spring, Spring summer)
No NOS merchandise or following Pre season.
This season
26/11 2015
2/12 2015

Discount 20% on Pre fall / Fall winter
Discount 20% on Pre fall / Fall winter

Pre sale invitations in BOSS Store (Strøget) and BOSS Shop Kastrup
__________________
51

Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 19. november 2015, jf.
bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
52
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 19. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
53
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 20. november 2015, jf.
bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
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Pre sale invitations - The week before sale clients from HUGO BOSS client registration
system will be personally invited for a pre sale in our 2 BOSS Shop location (Strøget &
Kastrup)

Sale starts the 27th of December.

Super Bazar in Magasin (2 times / Year)
Super Bazar - HUGO BOSS participate with old merchandise, plus selected items of the
actual Pre order (Pre spring/Pre fall) which not has been bought by WHS [WHS:
Wholesale] clients.
No NOS merchandise. The list of products on Super Bazar will be sent before the event.

Best
[Wholesale director i HUGO BOSS]” (styrelsens tilføjelse). 54
96.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg videresendte samme dag ovenstående e-mail internt til
55
[Direktør A i Ginsborg], [Salgsassistent A i Ginsborg] og SAND Store Lyngby.

97.

[Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg svarede den 21. november 2015 [Wholesale director i
HUGO BOSS] med [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg og [Administrerende direktør i HUGO
BOSS] cc:
“Hi [Wholesale director i HUGO BOSS] and [Administrerende direktør i HUGO BOSS]
Thank you for your reply about your discounts in Magasin/Illum.
This does not correspond with your promise that Hugo Boss in Magasin will only participate in one event every year, as you promised in our meeting a year ago.
Another thing is that most of the other brands (Tiger, Lindberg, Sand, Polo Ralph Lauren and Tommy Hilfiger) will only have mark downs on selected items. We think it is
sad that Hugo Boss will be regarded as a brand you can buy with discounts in the events
Magasin is doing.
Best regards

__________________
54

Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS], til [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af
den 20. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
55
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg
samt SAND Store Lyngby af den 21. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg
i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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[Direktør A i Ginsborg] ”. 56
98.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg videresendte den 21. november 2015 ovenstående e-mail
57
internt til [Salgsassistent A i Ginsborg] og SAND Store Lyngby.

99.

[Administrerende direktør i HUGO BOSS] svarede den 21. november 2015 [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg og [Wholesale director i HUGO BOSS]. [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg
var cc på e-mailen:
“Hello [Direktør A i Ginsborg],
We discussed our sales and pre sales campaigns. In our free standing stores we have pre
sale campaigns for CRM clients before sales starts. We always exclude pre season (pre
spring for fall winter sales) and NOS products, which is around 40 percent of total stock
at this time.
If there has been a misunderstanding I am sorry, but we do participate with pre sale activity end of November/December at MDN [MDN: Magasin Du Nord] as an equivalent
for department store customers, excluding pre spring and NOS, which again accounts
for around 40 percent of stock.
These are the 2 activities concerning in season merchandise.
Kind regards
[Administrerende direktør i HUGO BOSS]” 58 (styrelsens tilføjelse).

100.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg videresendte den 21. november 2015 ovenstående e-mail
59
internt til [Salgsassistent A i Ginsborg] og SAND Store Lyngby.

3.4.3

5. april 2016 – 6. april 2016: HUGO BOSS fremsendte liste over specifikke varer, priser, rabatter og mængder i forbindelse med fremtidigt udsalg

101.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS informerede Ginsborg om, hvilke varer der ville
komme på fremtidigt udsalg. I e-mailen var der vedhæftet en liste med priser og rabatter på
varerne samt antallet af varer.

102.

Den 5. april 2016 fremsendte [Wholesale director i HUGO BOSS], en liste til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg over, hvilke varer HUGO BOSS ville sætte på udsalg til Super Bazaar i Magasin

__________________
56

Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 21. november 2015, jf.
bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
57
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg samt SAND Store Lyngby
af den 21. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5.
december 2014 til den 19. april 2018.
58
Jf. e-mail fra [Administrerende direktør i HUGO BOSS] til [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg og [Wholesale director i
HUGO BOSS] af den 21. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden
fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
59
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg og SAND Store Lyngby af
den 21. november 2015, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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i perioden den 27. april til 1. maj. Af listen fremgik endvidere førpriser, rabatter og udsalgspriser:
”Hej,
Framsänder härmed listan på de varor vi kommer att ha med på Super Bazaar från
onsdag kväll d.27/4 – 1/5
Best regards
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 60
103.

Listen over, hvilke varer der ville komme på udsalg, var vedhæftet e-mailen. Mængden af varer
ses ved, at der fx er fire ens varelinjer, hvilket indikerer, at der er fire stk. af den pågældende
vare på udsalg. Se uddrag af listen nedenfor:

__________________
60

Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 5. april 2016, jf. bilag 1,
E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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Tabel 3.2 Uddrag af liste over HUGO BOSS’ varesortiment, priser og rabatter for Super Bazaar i foråret 2016

RRP
[recommended
retail price]

SUPER
BAZZAR % OFF
PRICE

Brand Module

Line

Season

[…]

Style/Color

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295737001

Jadon 17 10183680
01/001-Black

2599

1560

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295737001

Jadon 17 10183680
01/001-Black

2599

1560

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295737001

Jadon 17 10183680
01/001-Black

2599

1560

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295737001

Jadon 17 10183680
01/001-Black

2599

1560

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295934410

Jelden 10174460
01/410-Navy

4799

2880

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295934410

Jelden 10174460
01/410-Navy

4799

2880

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295934410

Jelden 10174460
01/410-Navy

4799

2880

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295934410

Jelden 10174460
01/410-Navy

4799

2880

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295940478

Jelger 10183666
01/478-Open Blue

3299

1980

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295940478

Jelger 10183666
01/478-Open Blue

3299

1980

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295940478

Jelger 10183666
01/478-Open Blue

3299

1980

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295940478

Jelger 10183666
01/478-Open Blue

3299

1980

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295940478

Jelger 10183666
01/478-Open Blue

3299

1980

-40%

BOSS GM SPW

Green

W15

[…]

50295952410

Jalomo 10170161
01/410-Navy

2399

1440

-40%

(styrelsens tilføjelser)
Note: Den samlede liste indeholder i alt 838 varelinjer, herunder 50 varelinjer vedrørende beklædningsgenstande til kvinder.
Kilde: E-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 5. april 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem Hugo Boss og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.

104.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg videresendte den 5. april 2015 ovenstående e-mail internt
til [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] og skrev:
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”Minus 40 på alt spring !!!!
Mvh [Direktør B i Ginsborg]”. 61
105.

Ginsborg Frederiksberg Centret ApS skrev den 5. april 2016 til [Direktør B i Ginsborg], [Direktør
A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg og oplyste følgende:
”Hej,
Bemærk at alle varer er vinter varer, det havde [Direktør B i Ginsborg] overset.
[Salgsassistent B i Ginsborg]”. 62

3.4.4

27. april 2016: HUGO BOSS informerede om varesortiment på udsalg
til Super Bazaar

106.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS informerede Ginsborg om, hvilke varer der ville
komme på udsalg til Super Bazaar i Magasin.

107.

Den 27. april 2016 skrev [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO
BOSS], med bl.a. [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg cc:
”Hej
Synes ikke dette er i linje med hvad i har fortalt os !!
Høre gerne fra dig asap
Mvh [Direktør B i Ginsborg]”.

108.

63

Den 27. april 2016 svarede [Wholesale director i HUGO BOSS] fra HUGO BOSS [Direktør B i
Ginsborg] fra Ginsborg med bl.a. [Direktør A i Ginsborg] fra Ginsborg cc:
”Hej,
Vi har endast vintervaror på Superbazar samt ikväll.
Best regards
[Wholesale director i HUGO BOSS]”.

64

__________________
61

Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Direktør A i Ginsborg], [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg
og Ginsborg Frederiksberg af den 5. april 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i
perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
62
Jf. e-mail fra Ginsborg Frederiksberg til [Direktør B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg], [Salgsassistent A i Ginsborg]
fra Ginsborg af den 5. april 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den
5. december 2014 til den 19. april 2018.
63
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 27. april 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO
BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
64
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 27. april 2016, jf. bilag 1,
E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.

SIDE 29

SAGSFREMSTILLING

3.4.5

3. juni 2016: HUGO BOSS informerede om fremtidige udsalgsperioder

109.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS oplyste Ginsborg om, hvornår HUGO BOSS påtænkte at holde udsalg i sine egne butikker samt deltage i udsalg hos Magasin og Illum.

110.

Den 3. juni 2016 informerede [Wholesale director i HUGO BOSS] [Direktør B i Ginsborg] fra
Ginsborg om følgende:
”Hej,
For jeres information starter HUGO BOSS udsalg på udvalgte varer den 11 Juni i BOSS
Shop Strøget, Illum og BOSS Shop Kastrup.
I perioden til start af udsalg i Magasin, den 16 Juni, vil disse priser blive matchede i
Magasin.
All kommunikation vedrørende udsalg sker gennem direkte kommunikation via HUGO
BOSS kundekartotek.
Best regards
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 65

3.4.6

13. oktober 2016 – 14. oktober 2016: HUGO BOSS fremsendte liste
over specifikke udsalgsvarer, priser, rabatter og mængder i forbindelse med fremtidige udsalg

111.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS informerede Ginsborg om, hvilke varer HUGO
BOSS ville sætte på udsalg til Super Bazaar i Magasin og på mid-season sale i Illum. I e-mailen
var der vedhæftet en liste med oversigt over priser og rabatter på varerne samt antallet af varer.

112.

Den 13. oktober 2016 fremsendte [Wholesale director i HUGO BOSS] en liste over de varer, som
HUGO BOSS ville sætte på udsalg til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg:
“Hej,
Fremsender hermed en liste på de varer som HUGO BOSS vil bruge til Super Bazar i Magasin samt Midseason Sale i Illum.
Alle varer er fra sommer 2016 eller ældre.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 66

__________________
65

Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 3. juni 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO
BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
66
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 13. oktober 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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Listen over, hvilke varer der ville komme på udsalg, var vedhæftet e-mailen. Ud over oplysninger om varer blev der informeret om mængder, rabatter og førpriser. Se nedenfor et uddrag af
listen:

Tabel 3.3 Uddrag af liste over HUGO BOSS’ varesortiment, mængder og priser m.v. for Super Bazaar i efteråret 2016

Gender

MPG
[Main
product
group]

Generic
Article

Name

Colour

Size
Germany

HUGO
Mens

Trousers

5030941
7100

Himesh1

060

46

HUGO
Mens

Trousers

5030941
7100

Himesh1

060

HUGO
Mens

Trousers

5030941
7100

Himesh1

HUGO
Mens

Trousers

5030941
7100

HUGO
Mens

Shirts

HUGO
Mens

EAN

SOH
Units
[stockon-hand]

RRP
[recommended
retail
price]

Super
Bazar

% OFF

4043621
694827

1

1299

909

-30%

48

4043201
725477

2

1299

909

-30%

060

50

4043201
725859

2

1299

909

-30%

Himesh1

060

52

4043621
694834

2

1299

909

-30%

5030939
6100

Erondo

614

38

4043621
694964

1

899

629

-30%

Shirts

5030939
6100

Erondo

614

39

4043621
694971

2

899

629

-30%

HUGO
Mens

Shirts

5030939
6100

Erondo

614

40

4043621
694988

1

899

629

-30%

HUGO
Mens

Shirts

5030939
6100

Erondo

614

41

4043621
694995

2

899

629

-30%

(Styrelsens tilføjelser)
Note: Den samlede liste indeholder i alt 782 varelinjer, herunder 90 varelinjer vedrørende beklædningsgenstande til kvinder.
Kilde: Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg af den 13. oktober 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og
Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.

113.

[Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg svarede den 14. oktober 2016 [Wholesale director i HUGO
BOSS]:
”Tak
Mvh [Direktør B i Ginsborg]
PS ved du hvad i gør i magasin til Black friday ?

Trousers
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Mvh [Direktør B i Ginsborg]”. 67

3.4.7

22. november 2016: HUGO BOSS informerede om varer og rabatter
i forbindelse med igangværende og fremtidige udsalg

114.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS fremsendte information om deltagelse i igangværende og fremtidige udsalg i Magasin, Illum samt i HUGO BOSS’ egen butik, herunder hvilket
varesortiment, samt med hvilken rabat varerne ville komme på udsalg.

115.

Den 22. november 2016 informerede [Wholesale director i HUGO BOSS], [Direktør B i Ginsborg]
fra Ginsborg om, hvilke varer der ville komme på udsalg i Magasin og Illum, samt med hvilken
rabat varerne ville komme på udsalg:
“Hej,
For Jeres information vil HUGO BOSS deltage i VIP aften i Magasin og Illum den 22 November samt 6 December (-20% på sortiment foruden NOS). På Black Friday 27 November t.o.m Søndag kommer HUGO BOSS at deltage med varer fra S16 [S: summer], W15 og
S15 i Magasin (-30%).
Mellem den 12-16 December vil HUGO BOSS kunder, fra HUGO BOSS eget kundekartotek
blive inviteret på en Pre-view af Udsalg til BOSS butikken (-30%). Priserne vil blive matchede i Illum og Magasin.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”

3.4.8

68

(styrelsens tilføjelse).

17. april 2018 – 19. april 2018: HUGO BOSS informerede om rabatter
på varer i forbindelse med fremtidigt udsalg

116.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS efter forespørgsel fra Ginsborg fremsendte information om, hvilke varer der ville komme på udsalg, samt med hvilken rabat varerne ville
komme på udsalg i Magasin.

117.

Den 17. april 2018 skrev [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til bl.a. [Salgsassistent B i Ginsborg], [Salgsassistent C i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra
Ginsborg og efterspurgte oplysninger om, hvilke varer HUGO BOSS i Magasin ville have på kommende kampagner:

69

”Hej

__________________
67

Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 14. oktober 2016, jf. bilag
1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
68
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] af den 22. november 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018. Det fremgår ikke direkte af emailen, hvem der er modtager. Det fremgår imidlertid, at [Direktør B i Ginsborg] videresender e-mailen den 23. november 2016 til en person i indkøbsforeningen Mr., jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg
i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
69
Det fremgår ikke direkte af e-mailen, at HUGO BOSS er modtager af denne, men det fremgår af den efterfølgende e-mail,
at [Wholesale director i HUGO BOSS] svarer bl.a. [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg på e-mailen.
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Kan i oplyse hvad magasin har med på VIP aften , samt goodiekampange de efterfølgende
dage?
Mvh [Direktør B i Ginsborg]”. 70
118.

Den 18. april 2018 svarede [Wholesale director i HUGO BOSS], [Direktør B i Ginsborg], [Salgsassistent B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg:
”Hej [Direktør B i Ginsborg],
Tak for din email.
Vi fremsender den forespurgte information snarest muligt.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”. 71

119.

[Sales executive i HUGO BOSS] fremsendte den 19. april 2018 de efterspurgte oplysninger til
72
Ginsborg:
”Her kommer information som tidligere efterspurgt.
Det som er planlagt i Magasin for nu, er Super Bazar Start 2.Maj - 6.Maj
2 Maj VIP evening all shoes ex NOS -25%
Super Bazar 2 Maj - 6 Maj / W17 varer – 40%
Best regards
[Sales executive i HUGO BOSS]”. 73

120.

Hertil svarede [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg den 19. april 2018 [Sales executive i HUGO
BOSS]:
”Takker
Mvh [Direktør B i Ginsborg]”. 74

__________________
70

Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg bl.a. til [Salgsassistent B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg af den 17. april 2018, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og
Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
71
Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS] til bl.a. [Salgsassistent B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg af den 18. april 2018, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og
Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
72
Modtagere af e-mailen fremgår ikke direkte af e-mailen, men det fremgår af bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018, at Ginsborg har svaret på mailen.
73
Jf. e-mail fra [Sales executive i HUGO BOSS] til bl.a. [Wholesale director i HUGO BOSS] og [Direktør B i Ginsborg], [Salgsassistent B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg af den 19. april 2018.
[Senior sales manager i HUGO BOSS] var cc på mailen, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
74
Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg bl.a. til [Wholesale director i HUGO BOSS] og [Senior sales manager i
HUGO BOSS] og [Salgsassistent B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg af
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3.4.9
121.

Oplysninger fra parterne og andet materiale

HUGO BOSS og Ginsborg har i forbindelse med sagens behandling fremsendt oplysninger til styrelsen. Nedenfor følger et overblik over det vigtigste materiale samt relevante citater fra materialet.
HUGO BOSS

122.

For HUGO BOSS er det relevante materiale:
» HUGO BOSS’ skriftlige bemærkninger af 2. september 2019 til styrelsens MOB afgi-

vet i forbindelse med en anden sag vedrørende lignende informationsudveksling
mellem HUGO BOSS og en anden detailforhandler af herretøj (vedlagt som bilag 4).
» Styrelsens mødereferat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO

BOSS afholdt den 5. september 2019 i forbindelse med en anden sag vedrørende
lignende informationsudveksling mellem HUGO BOSS og en anden detailforhandler
af herretøj. Mødereferatet har været til gennemsyn hos HUGO BOSS, som er kommet
med sine bemærkninger til mødereferatet (vedlagt som bilag 5).
123.

Af HUGO BOSS’ skriftlige bemærkninger af 2. september 2019 til styrelsens MOB fremgår bl.a.:
“[…] It follows from the documents that the HUGO BOSS wholesale division has had
email correspondences […], who is one of HUGO BOSS’ Danish wholesale customers in
the Danish retail market segment. For the sake of good order, HUGO BOSS is also present with its own retail outlets on the retail market segment in Denmark. However, the
information the Authority has referred to relates to communication between the HUGO
BOSS wholesale division and one of its wholesale customers […] selling in the retail segment in Denmark. There are no examples of the HUGO BOSS retail divisions exchanging
information […].
In the opinion of HUGO BOSS, the information which has been exchanged is not problematic from a competition law perspective. The transparency created between the
HUGO BOSS wholesale division […] as a wholesale customer and retailer based on the
factual dynamic in the market; hence, the transparency relates to how the market functions. […]
-

As a manufacturer and supplier of clothes it is normal for HUGO BOSS to exchange
information within the legal framework with a wholesale customer (customer),
who as a retailer offers the products to end consumers. […] On the contrary, the
HUGO BOSS wholesale division and its wholesale customers both have the same
interest in ensuring availability of the right products, i.e. the products that are selling to end consumers.

-

The kind of information exchanged relates to communication between a wholesaler and one of its wholesale customers in the retail market segment. Any retailer
within any market segment needs information from their supplier that allows such
retailer to order the right type and quantity of products. In this respect, the supplier
and the retailer share the same goal – they both want to ensure that the end-con-

__________________
den 19. april 2018, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december
2014 til den 19. april 2018.
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sumer can access the products, which the end consumer demands. Thus, the salesperson from the wholesale department of HUGO BOSS will discuss trends and developments in the market with the retail division of its wholesale customers.
-

In general, the information exchanges between HUGO BOSS […] is not confidential.
Often the information exchanged relates to information requests […], and the
HUGO BOSS wholesale division providing such information even though the information could have been public already. On top of information relating to the handling of logistics and demand, the information relates to campaigns already known
to the public and already marketed in inter alia Danish media, the internet, stores
etc. There is nothing confidential in letting a customer know about already known
campaigns in the market segment. Hence, there is no sign of any kind of coordination or attempt to coordinate strategy or prices as indicated by the Authority and
there are to HUGO BOSS’ knowledge no sign of such effects either.

-

It follow that the type of information exchanged is proportional; hence, do not go
further than what is needed for the wholesaler to ensure the right products are
stocked and for the retailer to ensure that the retailer has the correct products in
the shop at the right time.

Accordingly, the information exchanged did neither have as its object to restrict competition nor did it have such effect; hence, the information exchange did not infringe
section 6 of the Danish competition Act. Even if section 6 applied, section 7 and 8 of the
Danish Competition Act would allow the exchange of information – also taking into account that the purpose of the communication between HUGO BOSS […] was normal correspondence between supplier and its customer.
[…]”.
124.

Af styrelsens mødereferat af den 20. september 2019 med HUGO BOSS’ bemærkninger fremgår
bl.a.:
”[…]
HUGO BOSS stressed that HUGO BOSS views the correspondence as information exchange between them as a wholesaler and […] as a wholesale customer and not information exchange between competitors in the retail market. According to HUGO BOSS,
HUGO BOSS often exchanges e-mails […].
HUGO BOSS informed that HUGO BOSS Nordic sources its products from the HUGO BOSS
headquarter in Germany and sell the products in Denmark to its wholesale customers
and their own retail stores in Denmark. The HUGO BOSS retail section is responsible for
sales to consumers. Wholesale customers […] will come to the showroom to see and buy
the products from HUGO BOSS’ wholesale division.
HUGO BOSS informed that it has been active in the Danish retail market at least since
2009 and that the number of HUGO BOSS retail stores located in Denmark has increased
significantly over the years. Before HUGO BOSS opened up its showroom and offices in
Denmark, the wholesale took place via agents.
HUGO BOSS explained to the DCCA how the purchase pattern looks like for wholesale
customers […]. The wholesale customers buys two main collections (summer and win-
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ter) and two pre collections during the year. The wholesale customers receive the products approx. six months after the purchase. HUGO BOSS informed that it is in contact
with its wholesale customers on a daily basis.
HUGO BOSS informed that seasonal products are sometimes reproduced for ordering
but in limited styles and quantities, whereas the never out of stock (NOS) products are
reproduced on an ongoing basis as they usually last 2 years or more (and not only one
season).
HUGO BOSS informed the DCCA that it rents the location in Magasin, but that HUGO
BOSS owns the products and interior themselves, and that the staff is employed by HUGO
BOSS.
[…]
HUGO BOSS informed that it makes the decision on sale strategies beforehand and that
it has the same sale periods, prices etc. in all of its own retail stores located in Denmark.
HUGO BOSS holds an end of season sale (summer and winter) and pre-private sale for
customers registered in the HUGO BOSS client registration system. Furthermore, HUGO
BOSS informed that it participates in sale periods in Magasin such as Super Bazaar,
Goodie days etc. with selected products in which case HUGO BOSS decides on the sale
items and sale prices themselves. Sales follow the same pattern every year.
HUGO BOSS informed that the signs in stores used for advertisement for sale periods do
not mention specific products but only advertise with how many percent the customers
can save “on selected items”.
[…]“.
Ginsborg
125.

For Ginsborg er det relevante materiale:
» Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018 (ved-

lagt som bilag 2).
» Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019 (vedlagt som bilag 3).
» Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019 (vedlagt som bilag

6).
» Styrelsens referat af 11. oktober 2019 vedrørende MOB-møde med Ginsborg afholdt

den 27. september 2019. Mødereferatet har været til gennemsyn hos Ginsborg, som
er kommet med sine bemærkninger hertil (vedlagt som bilag 7).
126.

Af Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018 fremgår
bl.a.:
”Ginsborg-gruppen består grundlæggende af fire detailbutikker beliggende i henholdsvis Lyngby Storcenter og Frederiksberg Centret, som er drevet i fællesskab af [Direktør
A i Ginsborg] (herefter [Direktør A i Ginsborg]) og [Direktør B i Ginsborg] (herefter [Direktør B i Ginsborg]).
[…]
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De øvrige to butikker er såkaldte concept stores, som er dedikerede detailbutikker, der
sælger herre- og dametøj alene fra et enkelt mærke. Den ene butik er således en SAND
Copenhagen concept store, mens den anden butik er en Tommy Hilfiger concept store.
[…]
Ginsborg Lyngby er den ældste af de fire butikker og har eksisteret i Lyngby siden 1954.
I 1990 overtog [Direktør A i Ginsborg] butikken efter sin far, og han driver den i dag
sammen med [Direktør B i Ginsborg], som har været involveret i driften i ca. 25 år.
[…]
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] har således i fællesskab udviklet virksomheden fra at udgøre en enkelt detailbutik i Lyngby til i dag at bestå af fire detailbutikker. Dette har været resultatet af et mangeårigt tæt samarbejde, hvor [Direktør A i
Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] de facto har drevet virksomheden i fællesskab, idet
alle væsentlige beslutninger om virksomhedens strategi, ledelse og drift er truffet af
parterne i fællesskab og i enighed.
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] har i praksis fordelt opgaven med den
daglige ledelse og drift af de fire detailbutikker således, at [Direktør B i Ginsborg] forestår den daglige ledelse og drift af alle fire butikker, mens [Direktør A i Ginsborg] har
ansvaret for indkøb til de to concept stores i Lyngby. Alle væsentlige beslutninger vedrørende alle fire butikker træffes i fællesskab af [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i
Ginsborg].
Ansvaret for den daglige ledelse og drift er således fordelt uafhængigt af ejerforholdene
i driftsselskaberne. […].
Det centrale er, uagtet forskelle i kapitalandelene og fordelingen af ansvaret for den
daglige drift, at det er [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fællesskab og
i enighed, der har bestemmende og afgørende indflydelse på virksomheden bestående
af de fire detailbutikker.
[…]
[…]. Parterne leder og driver denne forretning i fællesskab og enighed, og begge parter
har bestemmende indflydelse på virksomhedens markedspolitiske linje og strategiske
forhold.
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] træffer således alle væsentlige beslutninger i relation til driften af butikkerne i enighed, herunder i forhold til deres aktuelle
og fremtidige optræden på markedet. Dette omfatter blandt andet fastlæggelse af budgetter, strategier, driftsplaner, forretningspolitikker mv. Det er også disse to personer,
som varetager den daglige drift og ledelse - dog fordelt imellem dem som forklaret
ovenfor. Der er således dette afgørende "personsammenfald" mellem "mødrene", [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg], og "døtrene", de fire detailbutikker, da
det er [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg], som udøver funktionerne på
ledelsesniveau i detailbutikkerne.
[…]
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Alle strategiske, vigtige kommercielle beslutninger vedrørende de fire detailbutikker er
de facto blevet og bliver vedtaget af [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i
fællesskab, men det ligger i virksomhedens natur, at dette ikke er nedfældet i formelle
aftaler eller på anden vis dokumenteres løbende. Det bør imidlertid ikke være afgørende.
Virksomheden, som består af de fire detailbutikker, er således ultimativt kontrolleret af
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fællesskab og udgør derfor en økonomisk enhed.
[…]”.
127.

Af Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019 fremgår bl.a.:
”[…]
Der foreligger ingen formelle ejeraftaler for driftsvirksomhederne i Ginsborg-gruppen
eller andre dokumenter, som belyser virksomhedsstrukturerne. […]
Det bemærkes, at driften af selskaberne i Ginsborg-gruppen ikke på noget tidspunkt har
nødvendiggjort skriftlig regulering. Driften af butikkerne og dermed driftsselskaberne
har været relativt simpel. Der har – siden [Direktør B i Ginsborg] indtrådte i ejerkredsen
– været en mundtlig aftale mellem [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg]
om, at alle væsentlige, herunder strategiske, beslutninger træffes løbende (og uformelt)
i fællesskab af disse to. Beslutninger er truffet ved uformelle fysiske møder eller telefonisk, uden at der har været behov for skriftlig dokumentation i form af ejeraftaler, referater af møder mv. Der er således ikke fastlagt nogle formaliserede rammer for den
fælles drift og samarbejdet omkring Ginsborg-gruppen.
Denne uformaliserede selskabskonstruktion og ledelse er ganske naturlig, når det tages
i betragtning, at Ginsborg-gruppens fire driftsselskaber "blot" består af fire herretøjsbutikker beliggende i Københavnsområdet. Lidt forsimplet kræves alene et lokale, varelager og en eller to salgsassistenter for at drive en fysisk herretøjsbutik. […]
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] partnerskab er baseret på den gensidige tillid, som er blevet opbygget gennem mere end 25 års tæt samarbejde, og de har
aldrig haft behov for at formalisere samarbejdet ved udarbejdelse af diverse dokumenter. De har heller aldrig været i tvivl om fordelingen af roller i det daglige og den fælles
beslutningskompetence i forhold til alt andet end daglighedsforhold/bagateller.
[…]
Ansvaret for den daglige drift af de fire detailbutikker er i praksis fordelt således, at
[Direktør A i Ginsborg] står for den del af driften, som angår indkøb af varer til de to
concept stores, SAND Lyngby og Tommy Hilfiger Lyngby, mens [Direktør B i Ginsborg]
har ansvaret for indkøb af varer til de to Ginsborg-butikker, Ginsborg Lyngby og Ginsborg Frederiksberg. Derudover varetager de også de overordnede ledelsesmæssige opgaver i forhold til medarbejdere mv. for alle fire butikker.
Væsentlige beslutninger, herunder strategiske og kommercielle beslutninger af en vis
økonomisk betydning, træffer [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fællesskab. Dette er uddybet nærmere nedenfor under besvarelsen af spørgsmål 4.
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[…]
[…] Retten til ledelse og til at træffe væsentlige beslutninger er aftalt alene at tilkomme
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fællesskab. Beslutningerne træffer
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] som nævnt ved uformelle fysiske møder eller telefonisk, og der foreligger derfor ingen mødereferater eller lignende.
Parterne anser det møde, som afholdes med deltagelse af [Direktør A i Ginsborg], [Direktør B i Ginsborg] og revisor, når årsregnskabet godkendes og underskrives af [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg], for at udgøre "generalforsamlingen". Der
foreligger ikke referater fra disse møder. […].
[…]
Som behandlet i Notatet samt i besvarelsen af spørgsmål 1-5 ovenfor, er Ginsborg-gruppen underlagt fælles ledelse af [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg], som
sammen koordinerer og bestemmer de enkelte virksomheders optræden i markedet. Det
er også [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg], der i fællesskab og sammen
med deres revisor har fastlagt en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og
økonomiske resultater i selskaberne.
[…]”
128.

Af Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019 fremgår bl.a.:
”[…]
Som beskrevet […], skal informationsudvekslingen med Hugo Boss […] grundlæggende
ses i lyset af Ginsborg-gruppens forhandlinger om bl.a. vilkår og indkøbspriser med
disse leverandører.
Når Ginsborg-gruppen forhandler med sine leverandører om indkøb af varer til de kommende sæsoner, påtager Ginsborg-gruppen sig ofte en række forpligtelser i forhold til
bl.a. salgsmål og markedsføring. Leverandørerne lægger et betydeligt pres på Ginsborggruppen og stiller høje krav til afsætning af aftalevarerne. Eksempelvis vil leverandørerne blandt andet forsøge at få Ginsborg-gruppen til at aftage mindst de samme
mængder som i forgangne perioder.
[…]
Ginsborg-gruppen har ikke i forbindelse med disse korrespondancer med sine leverandører sondret mellem, om de pågældende leverandører også har egne detailbutikker.
Det skyldes først og fremmest, at Ginsborg-gruppens kontakt (og forhandlingsmodpart)
hos leverandørensom udgangspunkt er medarbejdere i leverandørernes grossist-funktioner. Leverandørerne er typisk organisatorisk indrettet således, at det er forskellige
afdelinger og personer, som har ansvaret for henholdsvis grossist-funktionen og detailforretningen. Disse afdelinger opererer ofte uafhængigt af hinanden.
Dertil kommer, at spørgsmålet om, hvorvidt leverandørerne driver egne detailforretninger, løbende har ændret sig over årene, og Ginsborg-gruppen har naturligvis ikke
fuldt indsigt i sådanne hos leverandøren interne forhold.
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Endelig bemærkes, at der – særligt i forbindelse med de mange og ofte forekommende
kampagner i Magasin – vil være kunder, som påpeger, at de kan få lavere priser på
identiske varer i Magasin.
Det fremgår ikke altid helt tydeligt af markedsføring af disse kampagner hvilke varer,
der er omfattede. Udover egne fysiske markedsundersøgelser med henblik på at afdække, hvilke varer er omfattede kampagnen, har Ginsborg-gruppen – for at forberede
salgsmedarbejderne på kundernes henvendelser – rettet disse forespørgsler til leverandøren. Som beskrevet nærmere i besvarelsen af spørgsmål 7 nedenfor, har Ginsborggruppen imidlertid ikke benyttet disse oplysninger fra leverandørerne til at ændre sine
priser, rabatter eller varesortiment.
[…]
Ginsborg-gruppens udsalgsstrategi er hovedsageligt styret af henholdsvis Lyngby Storcenters og Frederiksberg Centrets udsalgsperioder.
Ginsborg-gruppens butikker er, som samtlige øvrige detailbutikker beliggende i centrene, underlagt centrenes vedtægter. Det indebærer bl.a., at Ginsborg-gruppens butikker er forpligtede til at følge og deltage i de på forhånd fastlagte to årlige udsalgsperioder i centrene. Butikkerne i centrene holder derfor som udgangspunkt ikke udsalg
uden for disse på forhånd fastlagte udsalgsperioder.
I forbindelse med udsalgsperioderne deltager Ginsborg-gruppen bl.a. med enkelte annoncer i centrenes udsalgsaviser og sender nyhedsmails til de kunder, der abonnerer på
Ginsborg-gruppens nyhedsbreve […]. Ginsborg-gruppens markedsføringsbudget er meget begrænset, og annoncer i udsalgsaviserne betales gennem markedsføringskontingenter til centrene.
[…]
Ginsborg-gruppen har ikke på noget tidspunkt ændret priser, rabatter eller varesortiment på baggrund af oplysninger modtaget fra Hugo Boss […].
Frem for at ændre priser, rabatter og varesortiment, har Ginsborg-gruppen i visse tilfælde forsøgt at imødekomme kundernes ønsker ved eksempelvis at give en ekstra vare
med i prisen. Det afhænger naturligvis af værdien af kundens indkøb, men det kan f.eks.
i relation til køb af en skjorte være et gratis slips, et par sokker eller lignende.
[…].”
129.

Af styrelsens referat af 11. oktober 2019 vedrørende MOB-møde med Ginsborg afholdt den 27.
september 2019 med Ginsborgs bemærkninger fremgår bl.a.:
”[…]
Ginsborg oplyste, at informationsudvekslingen skulle ses som en reaktion på, […], og at
detailhandlen på markedet for beklædningsgenstande generelt var under pres. Ginborg
oplyste, at de ikke har tænkt over, at nogle af deres leverandører også er aktive på detailmarkedet. Ginsborg bemærkede, at de kun var interesseret i at vide, hvilke varer der
var eller ville komme på udsalg andre steder, fx i forbindelse med Super Bazaar i Magasin, så Ginsborg kunne være på forkant ift. kunderne og evt. give et andet produkt
gratis med i købet, som f.eks. et slips.
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[…]”.
Andet materiale
130.

Nedenfor fremgår et eksempel på en reklame for Super Bazaar i Magasin. Reklamen viser, at der
i forbindelse med den pågældende Super Bazaar i Magasin alene blev oplyst om udsalgsperioden og rabatten på nogle ikke nærmere definerede varer. Den information, der udveksles mellem parterne, er altså væsentlig mere specifik end den information, som eksempelvis bliver offentligt tilgængelig ved denne reklame.

131.

Reklamen inddrages i vurderingen nedenfor, jf. afsnit 4.3.3.3.

Figur 3.4 Super Bazaar i Magasin

Note: Eksempel på reklame fra Magasin i forbindelse med Super Bazaar.
Kilde: Magasin

3.5

Høringssvar

132.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte en klagepunktsmeddelelse i høring hos HUGO
BOSS og Ginsborg den 13. februar 2020. Parterne fremkom med deres bemærkninger den 26.
75 76
marts 2020.

133.

På Konkurrencerådets møde den 27. maj 2020 forelagde HUGO BOSS endvidere sine bemærkninger til klagepunktsmeddelelsen.

134.

HUGO BOSS har i det væsentligste gentaget sine tidligere bemærkninger til sagen, men har desuden anført en række supplerende oplysninger til støtte for sine påstande.

__________________
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Se bilag 8, Ginsborgs bemærkninger af 26. marts 2020 til klagepunktsmeddelelsen.
Se bilag 9, HUGO BOSS’ bemærkninger af 26. marts 2020 til klagepunktsmeddelelsen.
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135.

Ginsborg har ligeledes i det væsentligste gentaget sine tidligere bemærkninger til sagen.

136.

Ingen af parternes bemærkninger har givet anledning til, at styrelsen har ændret sin vurdering
af sagen. Parternes bemærkninger til klagepunktmeddelelsen er indarbejdet i de relevante afsnit i denne afgørelse, ligesom også styrelsens bemærkninger hertil fremgår af de pågældende
afsnit.

137.

I det følgende vil parternes høringssvar, som styrelsen har fundet anledning til at inddrage i
sagen, samt styrelsens bemærkninger hertil blive gennemgået. Parternes bemærkninger er
grupperet under følgende overskrifter:
(i)

Forholdet er vertikalt

(ii)

Parallel distribution

(iii)

Til formål

(iv)

Ingen ændring af adfærd

(v)

Samhandelspåvirkning

(vi)

Effektivitetsgevinster

(vii) Sagsoplysning
(i) Forholdet er vertikalt
138.

Parterne har anført, at informationsudvekslingen er foretaget som led i parternes vertikale
kunde-/leverandørforhold, og at informationsudvekslingen således ikke er af horisontal karakter.

139.

Ginsborg har endvidere anført, at Ginsborg alene har haft til hensigt at interagere med HUGO
BOSS i parternes egenskab af henholdsvis kunde/forhandler og leverandør. Drøftelserne og
korrespondancen mellem parterne har således ifølge Ginsborg relateret sig til og er indgået som
en del af Ginsborgs forhandlinger med sin leverandør, HUGO BOSS, om vilkår og indkøbspriser.

140.

HUGO BOSS har oplyst, at HUGO BOSS organisatorisk er opdelt i to enheder; ”HUGO BOSS Forhandler”, der sælger til det eksterne forhandlernet, og ”HUGO BOSS Detail”, der står for HUGO
BOSS’ eget detailsalg. Der er ifølge HUGO BOSS vandtætte skotter mellem de to enheder, hvorfor
enhederne ikke har kendskab til fortrolige oplysninger om hinanden. HUGO BOSS Forhandler
vil derfor aldrig kunne videregive fortrolige oplysninger fra HUGO BOSS Detail, herunder op lysninger der kan anvendes til normering af priserne i detailmarkedet, der ikke allerede er offentligt kendte.

141.

HUGO BOSS har anført, at det er en medarbejder i HUGO BOSS Forhandler, der har korresponderet med medarbejdere i Ginsborg. HUGO BOSS Detail indgår ikke i sagen, og der er således
intet materiale i sagen, der forbinder HUGO BOSS og Ginsborg i detailleddet. Materialet forbinder alene HUGO BOSS som leverandør til Ginsborg.

142.

Styrelsen bemærker hertil at, at styrelsen allerede har behandlet tilsvarende bemærkninger fra
parterne i afsnit 4.3.3.1, som der henvises til. Parternes bemærkninger giver ikke anledning til
at ændre vurderingen af, at den samordnede praksis er af horisontal karakter. Styrelsen har
som følge af parternes bemærkninger præciseret i afsnit 4.3.3.1, at HUGO BOSS efter det oplyste
har søgt at etablere vandtætte skotter mellem sin engros- og detailafdeling, men at det uanset
kan konstateres, at engrosafdelingen har været i besiddelse af og videregivet oplysninger om
detailafdelingens aktiviteter.
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(ii) Parallel distribution
143.

HUGO BOSS har anført, at informationsudvekslingen skal behandles efter Kommissionens ver77
78
tikale retningslinjer samt vertikale gruppefritagelsesforordning artikel 2, stk. 4, om parallel
distribution, som følge af, at informationsudvekslingen ifølge parterne er foretaget som led i
deres vertikale kunde-/leverandørforhold.

144.

HUGO BOSS har endvidere anført, at det ikke uden videre følger af den vertikale gruppefritagelsesforordnings artikel 2, stk. 4, at en relation mellem en producent og en forhandler er horisontal, alene fordi producenten også selv er til stede på detailmarkedet. Tværtimod er udgangspunktet i gruppefritagelsesforordningen ifølge HUGO BOSS, at relationen er vertikal.

145.

Parternes bemærkninger giver ikke anledning til at ændre vurderingen af, at den samordnede
praksis ikke er omfattet af den vertikale gruppefritagelsesforordning. Styrelsen har på baggrund af parternes bemærkninger præciseret i afsnit 4.4.1.1, hvornår den vertikale gruppefritagelsesforordning artikel 2, stk. 4, finder anvendelse, samt at den vertikale gruppefritagelsesforordning ikke er relevant i denne sag.
(iii) Til formål

146.

HUGO BOSS har anført, at informationsudvekslingen ikke har karakter af en til formålsovertrædelse.

147.

HUGO BOSS har endvidere anført, at der hverken foreligger en adfærd, som har til formål eller
følge at begrænse konkurrencen, ligesom parterne ikke har haft til hensigt at begrænse konkurrencen, da informationsudvekslingen var båret af et kundeplejehensyn fra HUGO BOSS’ side, da
HUGO BOSS har brug for, at HUGO BOSS’ produkter sælges i alle salgskanaler i detailleddet, og
derfor havde til hensigt at fastholde Ginsborg som forhandler, mens Ginsborg havde til hensigt
at opnå bedre indkøbsvilkår.

148.

Styrelsen har som følge af parternes bemærkninger om parternes formål med informationsudvekslingen præciseret i afsnit 4.3.3.3.2, at en aftale godt kan anses for at have et konkurrencebegrænsende formål, selvom aftalen også måtte forfølge andre lovlige formål. Parterne kan således godt have til hensigt at forfølge et lovligt vertikalt formål, samtidig med at den samordnede praksis også forfølger et ulovligt horisontalt formål.

149.

HUGO BOSS har derudover anført, at styrelsen har baseret sin analyse på en forudsætning om,
at de udvekslede informationer er fortrolige. Dette er ifølge HUGO BOSS langtfra tilfældet, idet
de udvekslede informationer i vidt omfang er offentligt kendte, da der er tale om igangværende
aktiviteter, og da disse informationer kommunikeres offentligt i markedsføring. HUGO BOSS har
i sit høringssvar detaljeret gennemgået al e-mailkorrespondance i sagen til støtte for, at informationerne ikke er fortrolige.

150.

Styrelsen bemærker hertil, at HUGO BOSS ikke har fremlagt dokumentation for at oplysninger
om, hvilke varer der er omfattet af udsalg, og hvad rabatten er, markedsføres offentligt. Derudover har HUGO BOSS bekræftet i sit høringssvar, at nogle af listerne, som HUGO BOSS har fremsendt til Ginsborg, fremstår mere konkrete, end hvad der formentlig var nødvendigt i deres
kunde-/leverandørforhold. Styrelsen har præciseret dette i afsnit 4.3.3.3.1 om indholdet af den
samordnede praksis, samt at styrelsen anser oplysningerne om fremtidige priser, rabatter

__________________
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Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger af 19. maj 2010 (” vertikale retningslinjer”).
Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om
Den Europæiske Unions Funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis (”den vertikale gruppefritagelsesforordning”).
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og/eller mængder sendt til Ginsborg for at være betydeligt mere detaljerede end de oplysninger, som HUGO BOSS eventuelt måtte have udmeldt offentligt, og dermed som værende fortrolige.
151.

Endvidere har HUGO BOSS anført, at såfremt parterne havde til hensigt at begrænse konkurrencen, savner det mening, at parterne ikke kommunikerede oftere, herunder om nye kollektioner, som står for hovedparten af salget og en forhandlers indtægt, og at parterne afholdt sig
fra at kommunikere i lange perioder på op til 1,5 år.

152.

Styrelsen bemærker hertil, at HUGO BOSS som producent udmelder vejledende udsalgspriser
til sine forhandlere, som Ginsborg må kunne lægge til grund, at HUGO BOSS selv anvender i sine
detailbutikker. Det er derfor alene nødvendigt og af interesse for parterne at udveksle informationer om de fremtidige udsalgspriser, da det er i den sammenhæng, at der sker en fravigelse i
den vejledende udsalgspris.

153.

Styrelsen har præciseret i afsnit 4.3.2.1, om at parternes adfærd udgør elementer i en sammenhængende overtrædelse, at parterne som udgangspunkt alene udvekslede informationer i forbindelse med kommende udsalg, som blev afholdt uden for de faste udsalgsperioder. Dette er
en følge af den retlige og økonomiske kontekst, da Ginsborg må antages at være underlagt et
konkurrencepres som følge af de udvidede udsalgsperioder hos deres konkurrenter, jf. afsnit
4.3.3.3.3, og det er derfor efter styrelsens vurdering ikke ulogisk, at parterne primært udveksler
informationer i forbindelse med disse udvidede udsalgsperioder og ikke også i forbindelse med
almindelige udsalgsperioder samt om nye kollektioner.

154.

HUGO BOSS har desuden anført, at informationsudvekslingen er ensidig, hvilket ifølge HUGO
BOSS taler imod, at informationsudvekslingen skulle være af horisontal karakter. HUGO BOSS
har endvidere anført, at der ikke kan være tale om koordinering, da informationsudvekslingen
var ensidig.

155.

Styrelsen bemærker hertil, at styrelsen allerede har foretaget en vurdering af betydningen af,
at informationsudvekslingen alene er foretaget envejs fra HUGO BOSS til Ginsborg som en del
af vurderingen af, hvorvidt der foreligger en samordnet praksis. Der henvises til afsnit 4.3.2.2.1.

156.

Styrelsen bemærker endelig, at parternes bemærkninger ikke giver anledning til at ændre vurdering af, at den samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen.
(iv) Ingen ændring af adfærd

157.

Parterne har anført, at de ikke har foretaget nogen ændringer i deres adfærd på baggrund af
informationsudvekslingen.

158.

HUGO BOSS har anført, at der de facto ikke har været nogen parallel adfærd.

159.

Ginsborg har anført, at Ginsborg ikke har reageret på de modtagne oplysninger fra HUGO BOSS
ved at ændre priser, rabatter eller varesortiment. Ginsborg har i stedet i visse tilfælde forsøgt
at imødekomme kundernes ønsker ved at tilbyde en gratis vare som supplement, fx et slips eller
et par strømper.

160.

Styrelsen bemærker til ovenstående, at styrelsen allerede har behandlet lignende bemærkninger fra Ginsborg i afsnit 4.3.2.2.1, som der henvises til.

161.

Styrelsen bemærker endvidere, at styrelsen ikke skal påvise, at der faktisk er foretaget ændringer af priser m.v. som følge af den omhandlede adfærd, da der er tale om en til formålsovertrædelse.
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162.

Det forhold, at en forhandler ikke har foretaget nogen ændringer i priser m.v. på baggrund af
modtagne oplysninger om en konkurrents priser m.v., ændrer efter styrelsens vurdering endvidere ikke ved, at selve modtagelsen af de pågældende informationer også kan have påvirket
forhandleren til ikke at foretage en ændring i sin adfærd, hvilket ligeledes kan være konkurrencebegrænsende.

163.

Styrelsen har som følge af parternes bemærkninger præciseret i afsnit 4.3.2.2.1, iii) Adfærd på
markedet i forlængelse af samordningen samt årsagsforbindelse mellem samordningen og adfærden, at Ginsborg har bekræftet, at Ginsborg forsøgte at imødekomme kundernes ønsker ved
at tilbyde en gratis vare som supplement på baggrund af de modtagne oplysninger. Ginsborg
har efter styrelsens vurdering således indrettet sig på baggrund af de modtagne oplysninger.
Derudover kan informationsudvekslingen have ført til, at Ginsborg blev bekendt med, hvilke
varer det ikke var relevant at sætte på udsalg, fordi der ikke var overlap mellem deres og HUGO
BOSS’ udsalgsvarer.
(v) Samhandelspåvirkning

164.

HUGO BOSS har anført, at den omhandlede samordnede praksis ikke påvirker samhandelen
mellem medlemsstater, da sagens materiale alene vedrører udsalg i fysiske butikker og hovedsageligt fysiske butikker i Københavnsområdet. HUGO BOSS har i den forbindelse endvidere
anført, at alene udenlandske onlinebutikker potentielt vil kunne udøve et grænseoverskridende
konkurrencepres.

165.

Styrelsen bemærker til ovenstående, at styrelsen har behandlet forholdet om samhandelspåvirkning i afsnit 4.2.2, som der henvises til.

166.

Styrelsen bemærker endvidere, at der ved vurderingen af samhandelspåvirkning ikke alene
lægges vægt på parternes online handel. Der lægges ligeledes vægt på, at parterne har butikker
i Københavnsområdet, som er et betydningsfuldt handelsområde i Danmark.

167.

HUGO BOSS’ bemærkninger giver ikke styrelsen anledning til at foretage yderligere præciseringer i klagepunktsmeddelelsen. HUGO BOSS’ bemærkninger giver endvidere ikke anledning til at
ændre vurderingen af, at den samordnede praksis påvirker samhandelen.
(vi) Effektivitetsgevinster

168.

HUGO BOSS har anført, at informationsudvekslingen var med til at sikre effektiv lagerstyring
for Ginsborg.

169.

HUGO BOSS har anført, at det er væsentligt for HUGO BOSS, at alle detailbutikker har størst
muligt incitament til at sælge HUGO BOSS’ produkter, samt at alle forhandlere fungerer på bæredygtige præmisser ved ikke at opbygge for store varelagre, som er vanskelige at sælge eller
kun kan sælges med tab.

170.

Ifølge HUGO BOSS har detailbutikkerne kunnet opretholde en effektiv lagerstyring og dermed
også en rentabel forretningsmodel, ved at HUGO BOSS’ delagtiggjorde detailbutikkerne i information, som den HUGO BOSS har fremsendt til Ginsborg. HUGO BOSS har anført, at dette har
gavnet konkurrencen på detailmarkedet for beklædningsgenstande.

171.

HUGO BOSS har endvidere anført, at styrelsen ikke har analyseret dynamikken i interbrand og
intrabrand konkurrencen og konsekvenserne af at afskære en producent fra at kommunikere
med sine forhandlere. I den relation bemærker HUGO BOSS, at ”Med styrelsens tilgang kan producenter som HUGO BOSS blive nødsaget til at vælge mellem sin egen salgskanal og en forhandlerkanal, selv om den optimale tilgang til markedet for både producenter, forhandlere og forbrugere er, at der er parallelle distributionsnet. Hvis producenterne tvinges til dette valg, vil det øge
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butiksdøden og forværre både interbrand og intrabrand konkurrencen, hvilket mest sandsynligt
vil medføre prisstigninger.”
172.

Styrelsen bemærker, at parterne ikke er fremkommet med dokumentation for, at informationsudvekslingen har medført effektivitetsgevinster. Parterne har heller ikke dokumenteret eller
sandsynliggjort, at manglende mulighed for informationsudveksling, som den, der er genstand
for sagen, vil medføre nedgang i intrabrand konkurrencen, fordi producenterne vil være nødsaget til at fravælge selvstændige forhandlere.

173.

HUGO BOSS’ bemærkninger giver ikke anledning til at ændre vurdering af, at den samordnede
praksis ikke opfylder betingelserne for individuel fritagelse. Styrelsen har dog som følge af parternes bemærkninger præciseret i afsnit 4.4.2, at HUGO BOSS har påberåbt sig ovenstående effektivitetsgevinster.
(vii) Sagsoplysning

174.

HUGO BOSS har anført, at HUGO BOSS ikke har haft mulighed for aktivt at bidrage til sagens
forberedelse, hvorfor det ifølge HUGO BOSS først er i forbindelse med afgivelsen af høringssvar,
at HUGO BOSS har haft mulighed for at forholde sig til den samlede sag og dens fulde kontekst.

175.

HUGO BOSS har endvidere anført, at manglende sagsoplysning fører til en forkert forståelse af
både markedsforholdene og korrespondancen, hvilket betyder, at klagepunktsmeddelelsens
vurdering og konklusion er ukorrekt og dermed også udokumenteret.

176.

Styrelsen bemærker, at begge parter modtog en meddelelse om betænkeligheder den 5. september 2019, hvori styrelsen fremsatte sine betænkeligheder og foreløbige hypotese. Styrelsen
opfordrede samtidig ligeledes parterne til at fremsende eventuelle bemærkninger samt tilbød
parterne at afholde et møde.

177.

Styrelsen har inddraget parternes argumenter og bemærkninger løbende i klagepunktsmeddelelsen. Styrelsen finder derfor ikke anledning til at søge sagen yderligere oplyst på baggrund af
parternes bemærkninger.
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4. Vurdering

4.1

Markedsafgrænsning

178.

For at vurdere om der foreligger en konkurrencebegrænsende samordnet praksis i strid med
konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, kan det være nødvendigt at afgrænse det relevante
marked. Det er dog ikke nødvendigt med en endelig afgrænsning, medmindre det uden en sådan
ikke er muligt at afgøre, om den samordnede praksis kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater og/eller har til formål eller til følge mærkbart at begrænse konkurrencen. 79

179.

Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske marked. Formålet med at afgrænse et marked både som et produktmarked og som et geografisk
marked er at konstatere, hvilke aktuelle konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres.80

180.

Udgangspunktet for markedsafgrænsningen er en analyse af efterspørgsels- og udbudssubstitution.81

181.

Den relevante tidsperiode i nærværende sag er fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018,
jf. afsnit 3.4. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager således vurderingen af markedsafgrænsningen for denne periode.

4.1.1

Det relevante produktmarked

182.

Ved det relevante produktmarked forstås markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som
forbrugerne anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål.82

183.

Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked tages udgangspunkt i de produkter eller
tjenesteydelser, som den mulige konkurrencebegrænsende samordnede praksis vedrører. Dernæst afgrænses, hvilke øvrige produkter eller tjenesteydelser der er substituerbare hermed.

184.

I denne sag har styrelsen ved vurderingen af det relevante produktmarked taget udgangspunkt
i detailsalg af beklædningsgenstande, som den omhandlende adfærd vedrører. Styrelsen bemærker hertil, at det er styrelsens vurdering, at engrossalg af beklædningsgenstande ikke er
berørt af den omhandlende adfærd, da informationsudvekslingen foretages mellem to konkurrenter på detailmarkedet, jf. afsnit 4.3.3.1.

__________________
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Jf. Rettens dom af 25. oktober 2005 i sag T-38/02, Groupe Danone mod Kommissionen, præmis 99 og den deri citerede
praksis.
80
Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (1997/C 372/03) (”markedsafgrænsningsmeddelelsen”), punkt 2.
81
Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsen, punkt 13, første pkt.
82
Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsen, punkt 7.

SIDE 47

VURDERING

4.1.1.1
185.

Parternes afgrænsning af det relevante produktmarked

Ginsborg har over for styrelsen anført følgende mulige produktmarkeder:
» Detailmarked for beklædningsgenstande.

186.

Ginsborg har oplyst, at de ikke umiddelbart vurderer, at der er grundlag for at segmentere det
83
relevante produktmarked yderligere efter fx køn, pris eller salgskanal.

4.1.1.2

Relevant praksis om produktmarkedet

187.

Konkurrencerådet har i to afgørelser vedrørende beklædningsgenstande overvejet, om markedet for engrossalg af beklædningsgenstande kunne segmenteres efter alder, køn, pris og be84
klædningstype.

188.

I Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003, Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige
konceptbutikker, blev det relevante produktmarked for engrossalg af beklædningsgenstande
segmenteret efter alder og køn, og der kunne således afgrænses tre markeder:
i)

et engrosmarked for beklædningsgenstande til damer fra 16 år og op,

ii)

et engrosmarked for beklædningsgenstande til herrer fra 16 og op samt

iii)

et engrosmarked for beklædningsgenstande til børn i alderen 0-16 år.

189.

Konkurrencerådet lod en yderligere segmentering stå åben, da det ikke ville ændre den kon85
kurrenceretlige vurdering af sagen.

190.

I Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger,
blev det ved vurderingen af efterspørgselssubstitutionen overvejet, om der kunne være ét samlet marked for beklædningsgenstande, da visse beklædningsgenstande, fx t-shirts og jeans m.v.,
blev efterspurgt af både mænd og kvinder, og målgruppen dermed i højere grad var unisex.
Disse beklædningsgenstande ville en forbruger således i højere grad anse for indbyrdes substi86
tuerbare modsat andre beklædningsgenstande.

191.

I samme sag overvejede Konkurrencerådet også, om markedet kunne afgrænses efter pris med
begrundelse om, at en forbruger formentlig ikke ville anse dyre mærkevarer for substituerbare
87
med beklædningsgenstande (med eller uden et kendt mærke) i den lavere ende af prisskalaen.
I afgørelsen lagde Konkurrencerådet sig op af markedsafgrænsningen i afgørelsen af 27. august
88
2003, men lod afgrænsningen af produktmarkedet stå åben.

192.

I Kommissionens afgørelse af 16. februar 2010 vedrørende fusionen OTTO/PRIMONDO ASSETS,
som bl.a. vedrørte detailsalg af beklædningsgenstande, overvejede Kommissionen, om det relevante produktmarked skulle segmenteres efter produktkategori. I sagen sondrede Kommissio-

__________________
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Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003, Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker, punkt
42. Jf. også Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger, punkt 150.
85
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003, Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker, punkt
46-47.
86
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger, punkt 149.
87
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger, punkt 150-151.
88
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger, punkt 161.
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nen mellem detailsalg af fødevarer og detailsalg af øvrige forbrugsvarer. Kommissionens markedsundersøgelse viste desuden, at der var et separat detailmarked for bl.a. beklædningsgenstande og sko. Dette marked overvejede Kommissionen eventuelt at segmentere yderligere efter henholdsvis beklædningsgenstande og sko. Detailmarkedet for beklædningsgenstande
kunne endvidere eventuelt segmenteres yderligere efter beklædningsgenstande til henholdsvis
kvinder, herrer og børn samt undertøj. Kommissionen lod afgrænsningen af det endelige pro89
duktmarked stå åben, da det ikke havde betydning for vurderingen.
193.

I Kommissionens afgørelse af 17. januar 2018 vedrørende fusionen JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE, som bl.a. vedrørte detailmarkedet for sportsartikler og sportsbeklædning, overvejede Kommissionen, om detailmarkedet for beklædningsgenstande kunne segmenteres yderligere efter formålet med anvendelsen af beklædningsgenstanden. Kommissionens markedsundersøgelse viste, at slutbrugere anså specialiserede sportsbutikker og multisportsbutikker som alternativer til forhandlere af beklædningsgenstande, sko og udstyr. Dette
kunne indikere, at detailmarkedet for sportsbeklædning ikke udgjorde et separat marked i forhold til det overordnede detailmarked for beklædningsgenstande. Det var dog i sagen ikke nødvendigt at afgrænse produktmarkedet endeligt, hvorfor Kommissionen ikke endeligt tog stilling
90
til, hvorvidt produktmarkedet kunne segmenteres yderligere efter anvendelsesformål.

194.

I samme sag overvejede Kommissionen endvidere, om det relevante detailmarked kunne segmenteres efter salgskanal. Kommissionens markedsundersøgelse viste, at selvom sagens parter
og størstedelen af parternes konkurrenter både havde webshops og fysiske butikker, så udgjorde onlinesalg en meget lille andel af det samlede salg, hvorfor Kommissionen valgte ikke at
segmentere markedet efter salgskanal. Kommissionen vurderede fusionens virkninger på de91
tailmarkedet for sportsartikler og sportsbeklædning i fysiske butikker.

195.

Det har i tidligere sager været overvejet at segmentere detailmarkedet efter salgskanal. Dette
gjorde Konkurrencerådet fx i Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding
92
A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S (”Imerco/Inspiration-fusionen”), som vedrørte detailsalg af isenkram. I denne sag overvejede Konkurrencerådet, om det relevante produktmarked kunne segmenteres efter salgskanal, herunder henholdsvis fysiske butikker og on93
line salg.

196.

Samlet vurderede Konkurrencerådet, at der i Imerco/Inspiration-fusionen var begrænset efterspørgselssubstitution mellem fysiske butikker og webshops, som også tilbød salg i fysiske butikker, og at der var endnu mere begrænset efterspørgselssubstitutionen mellem fysiske butikker og rene webshops, som ikke også havde salg i fysiske butikker. I afgørelsen afgrænsede Kon94
kurrencerådet dog ikke produktmarkedet endeligt efter salgskanal.

4.1.1.3
197.

Mulige segmenteringer af produktmarkedet

Styrelsen vurderer, i overensstemmelse med OTTO/PRIMONDO ASSETS, at det relevante produktmarked i denne sag formentlig ikke er bredere end detailmarkedet for beklædningsgen95
stande.

__________________
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Jf. Kommissionens afgørelse af 16. februar 2010 i sag M.5721, OTTO/PRIMONDO ASSETS, punkt 19 og punkt 30.
Jf. Kommissionens afgørelse af 17. januar 2018 i sag M.8710, JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE, punkt 37.
91
Jf. Kommissionens afgørelse af 17. januar 2018 i sag M.8710, JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE, punkt 38.
92
Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S.
93
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S,
punkt 400-403.
94
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S,
punkt 400-403.
95
Jf. Kommissionens afgørelse af 16. februar 2010 i sag M.5721, OTTO/PRIMONDO ASSETS, punkt 19.
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198.

Styrelsen har overvejet, hvorvidt detailmarkedet for beklædningsgenstande kan segmenteres
yderligere, herunder om der fx kan afgrænses separate produktmarkeder afhængig af salgskanal, køn, alder, pris og beklædningstype.
Salgskanal

199.

Styrelsen har overvejet, om det er relevant at segmentere detailmarkedet for beklædningsgenstande efter salgskanal til henholdsvis salg af beklædningsgenstande i webshops og i fysiske
butikker.

200.

Salg af beklædningsgenstande i fysiske butikker adskiller sig fra salg via webshops på bl.a. en
række såkaldte serviceparametre. I en fysisk butik er der salgsassistenter, som kan betjene og
rådgive forbrugeren, varerne er udstillet, og det er muligt for forbrugeren at mærke og prøve
beklædningsgenstanden inden et eventuelt køb. Desuden modtages varen omgående. I en webshop har forbrugeren derimod ikke mulighed for at se varen på forhånd.

201.

Fysiske butikker har kun åbent på bestemte tidspunkter af døgnet modsat webshops, som har
åbent døgnet rundt. I forbindelse med køb i webshops kan der være omkostninger forbundet
med fragt oveni varens pris, og der vil være leveringstid, før forbrugeren modtager den købte
vare. Ginsborg har ikke en webshop, hvorigennem de sælger beklædningsgenstande.

202.

Ginsborg har oplyst styrelsen, at de ikke mener, at det er retvisende for konkurrencesituationen
at segmentere det relevante produktmarked yderligere efter salgskanal, herunder særligt i forhold til salg af beklædningsgenstande i henholdsvis webshops og i fysiske butikker. Ginsborg
har begrundet dette med, at der er fuldstændig substitution mellem de forskellige salgskanaler,
og at online salgskanaler i høj grad konkurrerer og presser de fysiske butikker, hvilket i særde96
leshed gælder for detailhandlen af beklædningsgenstande.

203.

Det vil kræve en nærmere undersøgelse at kunne tage endelig stilling til, om detailsalg af beklædningsgenstande i henholdsvis fysiske butikker og webshops tilhører samme marked. En
sådan undersøgelse er ikke nødvendig at foretage i denne sag, da parterne er konkurrenter,
uanset om produktmarkedet afgrænses efter salgskanal, da begge parter forhandler deres varer
97
i fysiske butikker. Spørgsmålet om en segmentering af markedet efter salgskanal kan dermed
stå åbent i denne sag.
Køn, alder, pris og beklædningstype

204.

Efterspørgslen efter beklædningsgenstande afhænger ofte af parametre som fx køn, alder, pris
og beklædningstype. Det betyder, at der ofte er en lav grad af efterspørgselssubstitution mellem
beklædningsgenstande, der er målrettet fx et bestemt køn, aldersgruppe, prissegment eller beklædningstype. Det er derfor muligt, at detailmarkedet for beklædningsgenstande kan segmenteres yderligere efter fx disse parametre.

205.

Ginborg har oplyst styrelsen, at de umiddelbart vurderer, at der er en sådan grad af udbudssubstitution i forhold til herre- og dametøj, at detailsalg af beklædningsgenstande til begge køn til98
hører samme marked.

206.

I forhold til hvorvidt det relevante marked kan segmenteres efter pris, har Ginsborg oplyst styrelsen, at de umiddelbart vurderer, at det ikke er muligt at opdele markedet på baggrund af pris.
Ginsborg begrunder dette med, at selvom der muligvis ikke er fuld efterspørgselssubstitution
__________________
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Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
HUGO BOSS AG har en webshop, hvor HUGO BOSS NORDIC ApS har detailsalg.
98
Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
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mellem meget billige beklædningsgenstande og high-end luksusvarer, så er overgangen mellem
high-end, mid-range og low-end beklædningsgenstande meget flydende, og det vil ikke være
99
muligt tilstrækkeligt præcist at adskille produkterne i sådanne segmenter.
207.

Da parterne er konkurrenter selv på det snævrest mulige produktmarked, idet de bl.a. sælger
identiske varer, jf. afsnit 3.4, kan spørgsmålet om yderligere segmentering af det relevante produktmarked efter fx køn, alder, pris og beklædningstype stå åbent i denne sag.

4.1.1.4

Delkonklusion vedrørende produktmarkedet

208.

Styrelsen vurderer, at det relevante produktmarked i denne sag ikke er bredere end detailmarkedet for beklædningsgenstande.

209.

Markedet kan eventuelt segmenteres yderligere efter fx salgskanal, køn, alder, pris og beklædningstype.

210.

I den foreliggende sag er parterne imidlertid til stede via samme salgskanal, og begge parter
forhandler varer, der i flere tilfælde er identiske, jf. afsnit 3.4. På den baggrund er det styrelsens
vurdering, at parterne vil være konkurrenter, uanset om markedet eventuelt vil kunne segmenteres yderligere til et detailmarked for en specifik form for beklædningsgenstand, fx detailmarkedet for beklædningsgenstande til herrer i fysiske butikker, eller bredere, fx til et samlet detailmarked for beklædningsgenstande.

211.

Styrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for at foretage en endelig afgrænsning af det
relevante produktmarked.

212.

Styrelsen vil i det følgende tage udgangspunkt i det bredest mulige produktmarked – detailmarkedet for beklædningsgenstande – selv om det er muligt, at markedet kan afgrænses mere snævert.

4.1.2

Det relevante geografiske marked

213.

Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de involverede virksomheder
udbyder eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som har tilstrækkelig ensartede
konkurrencevilkår, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene
100
dér er meget anderledes.

214.

I det følgende vurderes det relevante geografiske marked for detailmarkedet for beklædningsgenstande.

4.1.2.1
215.

Parternes afgrænsning af det relevante geografiske marked

Ginsborg har anført følgende mulige geografiske marked:
» Europæisk detailmarked for beklædningsgenstande.

__________________
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Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
Jf. markedsafgrænsningsmeddelelsen, punkt 8.
101
Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
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4.1.2.2

Relevant praksis om det geografiske marked

216.

Praksis vedrørende salg af forbrugsvarer, herunder beklædningsgenstande, viser, at det geografiske marked for detailsalg i tidligere sager ofte er blevet afgrænset nationalt eller lokalt,
men i en række sager er der ikke taget endelig stilling.

217.

I Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003, Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige
konceptbutikker, der vedrørte engrossalg af beklædningsgenstande, blev det overvejet, om det
geografiske marked skulle afgrænses bredere end nationalt, da en ikke uvæsentlig andel af de
beklædningsgenstande, der blev solgt til detailhandlen, var produceret og importeret fra udlandet, men der blev ikke taget endeligt stilling hertil. Konkurrencerådet lagde i stedet parternes
geografiske markedsafgrænsning, som var national, til grund for afgørelsen, da en bredere mar102
kedsafgrænsning ikke var afgørende i forhold til vurderingen af sagen.

218.

I Kommissionens afgørelse af 16. februar 2010 vedrørende fusionen, OTTO/PRIMONDO ASSETS,
viste Kommissionens markedsundersøgelse, at det relevante geografiske marked ikke var bre103
dere end nationalt, selvom sagen både vedrørte salg i fysiske butikker og fjernsalg . I forhold
til fjernsalg bekræftede markedsundersøgelsen parternes hypotese om, at sprogforskelle, omkostninger og forsinkelser forbundet med internationale ordrer, samt den internationale distribution af individuelle pakker medførte, at markedet ikke skulle afgrænses bredere end nationalt. Kommissionen lod den endelige geografiske markedsafgrænsning stå åben, da det ikke
104
havde betydning for vurderingen.

219.

I Konkurrencerådets afgørelse af 28. juni 2012, Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark
A/S og SPORTMASTER-butikker, der bl.a. vedrørte detailsalg af artikler til sport og fritid, herunder sportsbeklædning, argumenterede Konkurrencerådet for, at markedet kunne afgrænses nationalt. Konkurrencerådet lagde bl.a. vægt på, at sortiment og markedsføring for kæderne i Danmark overordnet blev tilrettelagt ensartet for hele landet, og at den ene af parternes kæder udsendte vejledende videresalgspriser for alle kædens butikker fordelt i hele landet. Konkurren105
cerådet lod dog den endelige markedsafgrænsning stå åben.

220.

I Konkurrencerådets afgørelse af 1. december 2017, Konkurrencebegrænsende vedtagelse i
Team DS-kæden, der vedrørte detailsalg af kameraer og kameratilbehør, overvejede Konkurrencerådet, om det relevante geografiske marked kunne afgrænses nationalt. Konkurrencerådet
argumenterede for, at forhold som fx det, at Team DS var en dansk indkøbsforening, at dens
markedsføringstiltag foregik på nationalt niveau, og at Japan Photo og PhotoCare kun havde
butikker i Danmark, talte for at afgrænse markedet nationalt. Konkurrencerådet lod dog den
106
endelige geografiske markedsafgrænsning stå åben.

221.

I en række øvrige sager vedrørende detailmarkedet for forbrugsvarer (undtaget fødevarer),
herunder bl.a. beklædningsgenstande, har det været overvejet, om det geografiske marked
107
kunne være mere snævert end nationalt.

__________________
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Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 27. august 2003, Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker,
punkt 49-50.
103
I sagen forstås ved fjernsalg; salg, som ikke foretages i en fysisk butik. Det kan fx være onlinesalg, salg foretaget vha.
et katalog eller lignende.
104
Jf. Kommissionens afgørelse af 16. februar 2010 i sag M.5721, OTTO/PRIMONDO ASSETS, punkt 32-33.
105
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. juni 2012, Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORTMASTERbutikker, side 4.
106
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 1. december 2017, Konkurrencebegrænsende vedtagelse i Team DS-kæden, punkt
243 og 263-264.
107
Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 18. december 2013 i sag M.7097, BRIDGEPOINT/ORLANDO/LA GARDENIA BEUATY,
Kommissionens afgørelse af 16. december 2013 i sag M.7094, ADVENT/GROUPE NOCIBÉ, Kommissionens afgørelse af
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222.

I Imerco/Inspiration-fusionen blev handelsoplandet for salg af isenkram undersøgt via en forbrugerundersøgelse. Undersøgelsen viste, at handelsoplandet for isenkrambutikker i storbyer
udgjorde en radius på 7,5 km, mens det for butikker i områder uden for storbyerne var 15 km.
Konkurrencerådet vurderede i fusionen, at det geografiske marked ikke var bredere end nationalt, og at der bl.a. på grund af handelsoplandet var elementer af lokal konkurrence. Konkurrencerådet tog ikke endeligt stilling til, om det geografiske marked kunne afgrænses mere snæ108
vert end nationalt.

223.

Kommissionen og den engelske konkurrencemyndighed, Competition & Markets Authority, har
109
ligeledes vurderet handelsoplandet, som værende det snævrest mulige geografiske marked.
110
I de pågældende sager , som vedrørte forbrugsvarer (undtaget fødevarer), blev handelsoplan111
det afgrænset til en radius på maksimalt 20 minutters kørsel i bil fra hver forretning.

224.

Styrelsen bemærker, at styrelsen ikke er bekendt med sager, hvor det geografiske marked for
detailhandel af forbrugsvarer (undtaget fødevarer) har været afgrænset mere snævert end handelsoplandet, svarende til 7,5 km i storbyer og 15 km i områder uden for storbyerne eller 20
minutters kørsel i bil.

4.1.2.3
225.

Mulige segmenteringer af det geografiske marked

Ovenstående praksis vedrørende afgrænsningen af det relevante geografiske marked indikerer,
at detailmarkedet for beklædningsgenstande kan afgrænses nationalt eller mere snævert.
Det geografiske marked kan som udgangspunkt afgrænses nationalt

226.

HUGO BOSS har oplyst Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at HUGO BOSS fra centralt niveau
112
fastsætter en samlet prisstrategi m.v. for Danmark, som ikke nødvendigvis er den samme som
113
for øvrige EU-lande. Dette kan indikere, at markedet er nationalt, jf. Nordic Capitals-sagen.

227.

Styrelsen bemærker, at det i forhold til afgrænsningen af det relevante geografiske marked har
betydning, hvorvidt salg af beklædningsgenstande henholdsvis online og i fysiske butikker vurderes at udgøre ét samlet marked. I vurderingen af det relevante produktmarked har styrelsen,
som nævnt i afsnit 4.1.1, overvejet, om produktmarkedet skal segmenteres efter salgskanal for
henholdsvis online salg af beklædningsgenstande og salg af beklædningsgenstande i fysiske butikker.

__________________
7. april 2005 i sag M.3716, AS WATSON/MARIONNAUD, Competition & Markets Authority’s afgørelse af 18. maj 2017,
JD SPORT/GO OUTDOOR, Autorité de la concurrence’s (den franske konkurrencemyndighed) afgørelse af 22. juli 2013 i
sagen 13-DCC-95, Société Divine Investments S.A/Printemps Holding Luxembourg SARL, samt Autoridade da Concorrência’s (den portugisiske konkurrencemyndighed) afgørelse af 23. juni 2016, a Sonae Investimentos SGPS, S.A/IVN – Serviços Partilhados, S.A.
108
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S,
punkt 430-433.
109
Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 20. juli 2017 i sag M.8531, CVC/LA GARDENIA/LIMONI, Kommissionens afgørelse
af 17. januar 2018 i sag M.8710, JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE samt Competition & Markets Authority’s
afgørelse af 19. september 2019, JD Sports Fashion plc/Footasylum plc.
110
Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 20. juli 2017 i sag M.8531, CVC/LA GARDENIA/LIMONI, Kommissionens afgørelse
af 17. januar 2018 i sag M.8710, JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE samt Competition & Markets Authority’s
afgørelse af 19. september 2019, JD Sports Fashion plc/Footasylum plc.
111
Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 20. juli 2017 i sag M.8531, CVC/LA GARDENIA/LIMONI, Kommissionens afgørelse
af 17. januar 2018 i sag M.8710, JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE samt Competition & Markets Authority’s
afgørelse af 19. september 2019, JD Sports Fashion plc/Footasylum plc.
112
Jf. bilag 5, Styrelsens referat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO BOSS afholdt den 5. september
2019 med HUGO BOSS’ bemærkninger.
113
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 28. juni 2012, Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORTMASTERbutikker, side 4-5, hvor Konkurrencerådet dog lod den endelige markedsafgrænsning stå åben.
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228.

For så vidt angår fysiske butikker, er det styrelsens vurdering, at forbrugere som udgangspunkt
ikke er indstillet på at rejse til et andet land for at foretage deres indkøb af beklædningsgenstande. Modsat handel i fysiske butikker muliggør onlinehandel dog, at forbrugerne kan købe
varer næsten uanset, hvor forbrugerne er placeret. Dermed begrænser den maksimale afstand,
som forbrugerne er villige til at transportere sig, ikke på samme måde det relevante geografiske
marked for online handel. Danske forbrugere kan dog stadig opleve barrierer, når de skal
handle i udenlandske webshops, såsom sprogforskelle, fragtomkostninger m.v., som kan afholde eller begrænse danske forbrugere fra at handle i udenlandske webshops.

229.

Det er i denne sag ikke nødvendigt at tage endelig stilling til den geografiske afgrænsning af
markedet, da HUGO BOSS og Ginsborg vil være konkurrenter, uanset hvordan markedet afgrænses, jf. nærmere nedenfor.
Det relevante geografiske marked kan være snævrere end Danmark

230.

Det er styrelsens vurdering, at det geografiske marked muligvis kan afgrænses snævrere end
Danmark.

231.

Konkurrencepresset mellem to konkurrenter med fysiske butikker afhænger af den afstand,
som forbrugerne er villige til at transportere sig for at købe de pågældende varer. For så vidt
angår beklædningsgenstande vurderer styrelsen, at forbrugerne vil have en begrænset villighed
til at transportere sig over længere afstande, fx fra én landsdel til én anden. Dette er i overensstemmelse med praksis, hvor det fx af Imerco/Inspiration-fusionen fremgik, at isenkrambutikkernes handelsopland var henholdsvis 7,5 km og 15 km, afhængigt af om butikkerne var place114
ret i storbyer eller områder uden for storbyerne.

232.

Styrelsen har derfor overvejet, om det relevante geografiske marked ved en eventuel segmentering efter salgskanal kan afgrænses mere snævert end Danmark for så vidt angår et muligt
detailmarked for beklædningsgenstande i fysiske butikker.

233.

Som nævnt under gennemgangen af praksis ovenfor har handelsoplandet tidligere været anvendt som afgrænsning for det snævrest mulige geografiske marked. Handelsoplandet kan måles på flere måder og har tidligere fx været afgrænset til et specifikt byområde, jf. JD/SONAE
115
MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE , radier på 7,5 km og 15 km for henholdsvis storbyer og om116
råder uden for storbyerne, jf. Imerco/Inspiration , og en radius på 20 minutters kørsel i bil, jf.
117
Kommissionens afgørelse af 20. juli 2017 vedrørende fusionen CVC/LA GARDENIA/LIMONI
og den britiske Competition & Markets Authority’s afgørelse af 19. september 2019 vedrørende
118
fusionen JD Sports Fashion plc/Footasylum plc.

234.

Styrelsen bemærker i øvrigt, at handelsoplandet generelt set formentlig er mere snævert end
119
de geografiske markeder. Dette skyldes, at handelsopland er baseret på forbrugernes faktiske
indkøbsadfærd, mens det geografiske marked er baseret på forbrugernes forventede adfærd
ved en hypotetisk situation med små, varige prisstigninger på de pågældende produkter.

__________________
114

Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S,
punkt. 429-431.
115
Jf. Kommissionens afgørelse af 17. januar 2018 i sag M.8710, JD/SONAE MC/BALAIKO/JDSH/SPORT ZONE, punkt 48
116
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S,
punkt. 429-431.
117
Jf. Kommissionens afgørelse af 20. juli 2017 i sag M.8531, CVC/LA GARDENIA/LIMONI, punkt 18-21
118
Jf. Kommissionens afgørelse af 20. juli 2017 i sag M.8531, CVC/LA GARDENIA/LIMONI, pkt. 18 og jf. Competition &
Markets Authority’s afgørelse af 19. september 2019, JD Sports Fashion plc/Footasylum plc, punkt. 89-91.
119
Jf. Competition & Markets Authority’s afgørelse af 29. juli 2016, Celesio/Sainsbury, side 33, punkt. 5:10.
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235.

Da der i denne sag ikke er afgørende forhold, som afviger fra den ovennævnte praksis, vurderer
styrelsen, at det relevante geografiske marked i denne sag formentlig ikke er mere snævert end
20 minutters kørsel i bil eller 7,5 km i byområde.

236.

I denne sag er det dog ikke nødvendigt at tage endelig stilling til, hvorvidt det geografiske marked skal afgrænses mere snævert end Danmark, da HUGO BOSS og Ginsborg vil være konkurrenter selv på det mest snævre geografiske marked, bl.a. fordi begge parter har en fysisk butik
i Lyngby, som ligger mindre end 7,5 km og 20 minutters kørsel i bil fra hinanden.
Det relevante geografiske marked kan være bredere end Danmark

237.

Det er styrelsens vurdering, at det ikke kan afvises, at det geografiske marked kan være bredere
end Danmark, særligt hvis online handel og handel i fysiske butikker vurderes at være en del af
samme produktmarked.

238.

Danske forbrugere handler ofte online på udenlandske webshops . Ifølge Foreningen for
Dansk Internet Handels e-handelsanalyse fra 2018 sker 49 pct. af samtlige onlinehandler i ka121
tegorien tøj, sko og smykker hos udenlandske webshops. Dette indikerer, at udenlandske
webshops i høj grad lægger et konkurrencepres på danske webshops. Det ses bl.a. også, at udenlandske webshops forsøger at reducere sprogbarrierer m.v. ved fx at have en dansksproget
hjemmeside eventuelt med priser angivet i DKK, som henvender til sig til danske forbrugere.
Hvis en dansk forbruger fx besøger den svenske virksomhed Boozt Fashion AB’s webshop, vil
vedkommende som udgangspunkt blive præsenteret for en dansksproget webshop, hvor pri122
serne er angivet i DKK. Det kan således pege i retning af, at det relevante geografiske marked
er bredere end nationalt. Det er dog afgørende for afgrænsningen af det geografiske marked,
om konkurrenceforholdene i andre lande ligner de danske, og om de udenlandske webshops
kan presse de danske webshops.

239.

Ginsborg har oplyst, at de umiddelbart vurderer, at det geografiske marked kan afgrænses til et
samlet europæisk detailmarked for beklædningsgenstande. Ginsborg har oplyst, at detailmarkedet for salg af beklædningsgenstande er karakteriseret ved et højt antal fysiske kædebutikker, tøj- og skobutikker, dagligvarebutikker og stormagasiner fordelt over hele landet samt en
lang række online butikker. Online salgskanaler omfatter ifølge Ginsborg bl.a. aktører, som både
er aktive gennem fysiske detailbutikker og egne webshops, men det største konkurrencepres
kommer i stigende grad fra større (typisk internationale) aktører med stærke online handelsplatforme, som fx ASOS, Zalando, Boozt, Nelly, Amazon osv. Som følge af en fortsat stigende
grænseoverskridende e-handel mener Ginsborg derfor, at det geografiske marked kan afgræn123
ses til et samlet europæisk detailmarked for beklædningsgenstande.

240.

EU’s generelle harmoniserede forbrugerbeskyttelsesregler medvirker til, at der er bedre handelsbetingelser for forbrugere i EU, hvilket mindsker eventuelle barrierer for handel på tværs
af landegrænser. EU-reglerne sikrer bl.a. fortrydelsesret, og der stilles en række oplysningskrav
til forhandleren, som kan fremme handel inden for EU ved at sikre forbrugere i EU trygge ram124
mer. Dette gør det relativt nemt for forbrugere at handle på tværs af EU.

120

__________________
120

Ved udenlandske webshops forstås webshops, hvor forbrugerne indgår en købsaftale med den udenlandske virksomhed, i modsætning til tilfældet, hvor en udenlandsk virksomhed har en dansk dattervirksomhed, som driver en (dansk)
webshop.
121
Jf. Forening for Dansk Internet Handels e-handelsanalyse, årsrapport 2018 (Light).
122
Jf. www.boozt.com tilgået fra Danmark.
123
Jf. bilag 6, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
124
Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011.
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241.

Det kan derfor ikke afvises, at det relevante geografiske marked er bredere end Danmark. Det
er dog ikke nødvendigt at tage endelig stilling til dette spørgsmål, da HUGO BOSS og Ginsborg
også vil være konkurrenter på et bredere afgrænset marked.
Det relevante geografiske marked er sandsynligvis ikke bredere end EU

242.

Det geografiske marked kan, som nævnt ovenfor, muligvis være bredere end Danmark. Det er
derfor relevant at vurdere, hvor bredt det geografiske marked kan være.

243.

I forhold til at handle uden for EU kan toldreglerne for det indre marked i EU medføre ulige
konkurrencevilkår i form af prisforskelle på ens varer mellem forhandlere af beklædningsgenstande henholdsvis inden for og uden for EU’s medlemsstater.

244.

EU’s toldunion indebærer, at EU’s medlemsstater anvender den samme told på varer, der importeres til deres område fra resten af verden, og at EU’s medlemsstater ikke opkræver told
medlemsstaterne imellem. En slutbruger i EU skal betale told på varer købt uden for EU med en
værdi over 1.150 DKK. Toldsatsen varierer mellem 3,7 pct. og 12,0 pct. og afhænger af varety125
pen. Derudover kan der være fastlagt yderligere straftold på bestemte varetyper og -grupper.
Endelig skal der også ved online handel betales gebyr for toldbehandling. Dette kan lægge be126
grænsninger på forbrugernes villighed til at handle online uden for EU .

245.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at det relevante geografiske marked i
denne sag sandsynligvis ikke er bredere end EU.

4.1.2.4

Delkonklusion om det relevante geografiske marked

246.

Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at detailmarkedet for beklædningsgenstande i
denne sag sandsynligvis kan afgrænses nationalt. Det er dog muligt, at det relevante geografiske
marked kan afgrænses mere snævert eller bredere, men sandsynligvis ikke bredere end EU.

247.

Styrelsen vurderer imidlertid, at det i denne sag ikke er nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af det geografiske marked for detailmarkedet for beklædningsgenstande. Det skyldes, at vurderingen vil være den samme, idet parterne er konkurrenter, uanset om det geografiske marked afgrænses til EU, Danmark eller mere snævert.

4.1.3
248.

Konklusion vedrørende markedsafgrænsning

På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der til
brug for denne sag sandsynligvis kan afgrænses følgende relevante marked, der er berørt af den
adfærd, som sagen omhandler:
» Detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark.

249.

I denne sag er det dog ikke nødvendigt at foretage en endelig afgrænsning af hverken produktmarkedet eller det geografiske marked, idet vurderingen af den konkurrencebegrænsende adfærd vil være den samme uanset afgrænsningen af det relevante marked. Det skyldes, at styrelsen vurderer, at der i sagen er tale om en samordnet praksis mellem aktuelle konkurrenter, der
har til formål at begrænse konkurrencen, jf. afsnit 4.3.3, uanset hvordan det relevante marked
afgrænses. På baggrund af karakteren af overtrædelsen er det styrelsens vurdering, at der både

__________________
125
126

Der er fx en straftold på 25 pct. på en række beklædningsgenstande købt i USA.
Herunder eventuelt EØS lande og andre lande, der måtte have bilaterale aftaler med EU om toldfritagelse på beklædningsgenstande, hvormed argumentet for ulige konkurrencevilkår, som skyldes EU’s toldunion ikke gælder.
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ved den snævrest og den bredest mulige afgrænsning foreligger en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101.
250.

Styrelsen har derfor ikke foretaget en endelig afgrænsning af det relevante marked.

4.2
251.

Samhandelspåvirkning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer i dette afsnit, om den foreliggende samordnede
praksis kan have en mærkbar virkning på samhandelen mellem medlemsstaterne i EU.

4.2.1

Visse aftaler m.v. kan påvirke samhandelen
127

252.

Efter forordning nr. 1/2003 skal det undersøges, om en eventuel konkurrencebegrænsende
samordnet praksis mærkbart kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater. Hvis det er til128
fældet, er styrelsen forpligtet til at anvende TEUF artikel 101.

253.

Udtrykket ”samhandelen mellem medlemsstater” er neutralt. Det er således ikke en betingelse,
at handelen begrænses eller mindskes. Samhandelen kan også blive påvirket, når en aftale fører
til en stigning i handelen. Det er dog i begge tilfælde en betingelse, at samhandelen påvirkes
129
mærkbart.

254.

Ved vurdering af, om en aftale m.v. mærkbart kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater,
130
fremgår det af selve ordlyden af TEUF artikel 101 og Kommissionens samhandelsmeddelelse ,
at der især skal lægges vægt på følgende tre kriterier:
» Handelen mellem medlemsstater
» Kan påvirkes
» Mærkbart.

255.

Begrebet ”handel” omfatter alle former for økonomisk aktivitet. Begrebet ”mellem medlemsstater” udelukker ikke, at en samordnet praksis kan påvirke handelen mellem medlemsstater i til131
fælde, hvor det relevante geografiske marked er nationalt eller subnationalt.

256.

Kriteriet ”kan påvirke” er opfyldt, når det ”på grund af samtlige objektive, retlige og faktiske forhold kan forudses med tilstrækkelig sandsynlighed, at aftalen direkte eller indirekte, aktuelt eller
132
potentielt øver indflydelse på samhandelen mellem medlemsstater.”

__________________
127

Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81
og 82 (”forordning nr. 1/2003”). 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 bestemmelser er i det væsentlige identiske. I forordninger og meddelelser vedtaget inden 1. december 2009 skal henvisninger til EF-traktatens artikel 81 og 82 forstås
som henvisninger til TEUF artikel 101 og 102.
128
Jf. forordning nr. 1/2003, artikel 3, stk. 1, 1. pkt.
129
Jf. Kommissionens meddelelse af 27. april 2004 om retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82 (2004/C 101/07) (”samhandelsmeddelelsen”), punkt 34 og 44.
130
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 18.
131
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 22.
132
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 23.
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257.

Kriteriet ”mærkbart” indebærer, at EU’s konkurrenceregler kun finder anvendelse på aftaler og
adfærd, der kan have virkninger af en væsentlig størrelsesorden. Mærkbarhed kan navnlig vurderes ud fra de relevante virksomheders position og størrelse på markedet for de berørte pro133
dukter.

258.

Kommissionen har opstillet en negativ formodningsregel for, hvornår en aftale m.v. i princippet
134
ikke kan påvirke handelen mellem medlemsstater mærkbart – den såkaldte NAAT-regel.
NAAT-reglen finder anvendelse, hvis:
(i) parterne ikke på nogen af de(t) relevant(e) marked(er) inden for EU har en samlet markedsandel på over 5 pct., og
135

(ii) de deltagende virksomheder ikke har en samlet årlig omsætning i EU indenfor de produkter, der er omfattet af aftalen m.v., på over 40 mio. euro (knap 300 mio. kr.) (horisontal
aftale), eller leverandøren ikke har en årlig omsætning i EU indenfor de produkter, der er
omfattet af aftalen m.v., på over 40 mio. euro (vertikal aftale).
259.

Der er tale om en rent kvantitativ formodningsregel, som i alle tilfælde skal suppleres med en
kvalitativ vurdering, hvorved der kan lægges vægt på bl.a. arten af aftalen eller adfærden, arten
af de produkter aftalen eller adfærden omfatter, og den lovgivningsmæssige og faktiske kon136
tekst hvori aftalen eller adfærden indgår.

4.2.2
260.

Parternes samordnede praksis påvirker samhandelen

Det er styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborgs adfærd mærkbart påvirker handelen
mellem medlemsstater. Styrelsens begrundelse følger nedenfor.

4.2.2.1

NAAT-reglen finder ikke anvendelse

261.

For det første finder NAAT-reglen ikke anvendelse i nærværende sag.

262.

HUGO BOSS har oplyst, at virksomhedens markedsandel formentlig er […] for så vidt angår et
muligt snævert afgrænset relevant detailmarked for fysisk og online salg af beklædningsgenstande i Danmark og Europa, jf. afsnit 3.2.1. Ginsborg har en estimeret markedsandel på […] på
et muligt afgrænset relevant detailmarked for fysisk salg af beklædningsgenstande i Danmark,
jf. afsnit 3.2.2. Dette indikerer, at markedsandelen i NAAT-reglen ikke er overskredet i den foreliggende sag, og at den første betingelse dermed er opfyldt. Det bemærkes imidlertid, at styrelsen ikke har foretaget en endelig afgrænsning af det relevante marked i denne sag, da det
ikke har betydning for vurderingen i sagen, jf. afsnit 4.1.3.

263.

Da der er tale om en horisontal samordnet praksis, jf. afsnit 4.3.3.1, skal det vurderes, om virksomhederne ikke har en samlet årlig omsætning i EU på over 40 mio. EUR inden for de produkter, der er omfattet af den samordnede praksis.

__________________
133

Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 44.
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 52.
135
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 52 b, fodnote 39, omfatter udtrykket ”deltagende virksomheder” også forbundne
virksomheder som nævnt i Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar
begrænsning af konkurrencen i henhold til artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
(bagatelmeddelelsen) (2014/С 291/01), punkt 16.
136
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 28-32.
134
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264.

HUGO BOSS har oplyst, at HUGO BOSS-koncernen havde en samlet årlig omsætning på mellem
137
138
[…] i årene fra 2014-2018 i Europa. Ginsborg har oplyst, at Ginsborg havde en samlet årlig
139
omsætning på mellem […] i årene fra 2014-2018 […] i Danmark.

265.

Da HUGO BOSS og Ginsborg samlet har en årlig omsætning på over 40 mio. EUR i den relevante
periode, er den anden betingelse i NAAT-reglen dermed ikke opfyldt.

266.

NAAT-reglens betingelser er kumulative, og reglen finder derfor kun anvendelse, hvis begge
betingelser er opfyldt. Der er således ikke nogen formodning for, at den foreliggende samordnede praksis ikke kan påvirke samhandelen mærkbart.

267.

Omvendt gælder der dog ikke en formodning for, at aftaler m.v., der ikke opfylder NAAT-reglen,
kan påvirke samhandelen mærkbart. Det skal derfor vurderes konkret, om den samordnede
140
praksis kan påvirke samhandelen mærkbart.

4.2.2.2

Den samordnede praksis omfatter en hel medlemsstat

268.

Kommissionen sondrer i samhandelsmeddelelsen mellem aftaler, der omfatter flere medlemsstater, og aftaler, der er begrænset til en enkelt medlemsstat eller en del af en medlemsstat.

269.

Der er i den foreliggende sag tale om en samordnet praksis, der berører salg af beklædningsgenstande i HUGO BOSS’ og Ginsborgs butikker i København og på Frederiksberg, samt i Lyngby.
Den samordnede praksis kan derfor umiddelbart synes af lokal karakter.

270.

HUGO BOSS har imidlertid butikker rundt omkring i hele Danmark, ligesom HUGO BOSS også
sælger beklædningsgenstande online i hele EU samt uden for EU, jf. afsnit 3.2.1.

271.

Derudover er Københavnsområdet, som informationsudvekslingen berører, et betydningsfuldt
handelsområde i Danmark, hvilket kan indikere, at den samordnede praksis ikke alene berører
et lokalt område, og dermed har større betydning for samhandlen end en samordnet praksis
foretaget i et mindre betydningsfuldt handelsområde.

272.

Endvidere har HUGO BOSS også inden for samme periode foretaget lignende informationsudveksling med en anden detailforhandler af herretøj, som har butikker i hele Danmark samt online handel i Danmark, jf. Konkurrencerådets afgørelse af den 24. juni 2020 vedrørende informationsudveksling mellem HUGO BOSS og Kaufmann. Det er styrelsens vurdering, at denne fak141
tiske kontekst hvor HUGO BOSS har indgået lignende aftaler med flere detailforhandlere af
herretøj, understøtter, at den samordnede praksis berører hele Danmark.

273.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at den samordnede praksis omfatter
hele en medlemsstats område. Sådanne aftaler anses dog ikke som følge af sin natur at påvirke
samhandlen, hvorfor det kan være nødvendigt at vurdere bl.a. karakteren af den omhandlede
142
adfærd samt de produkter, som adfærden omfatter.

__________________
137

HUGO BOSS-koncernens omsætning var […].
Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS.
139
Ginsborgs omsætning var samlet i regnskabsåret 2013/2014: […], 2014/2015: […], 2015/2016: […], 2016/2017: […]
og 2017/2018: […].
140
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 51.
141
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 32.
142
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 48 og 61 modsætningsvis og punkt 77.
138
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4.2.2.3

Arten af den omhandlede adfærd og de omhandlede produkter
143

274.

Kommissionen sondrer mellem horisontale samarbejdsaftaler og karteller. Ved karteller forstås bl.a. aftaler om informationsudveksling af oplysninger om planlagt, fremtidig adfærd ved144
rørende priser eller mængder mellem konkurrenter, hvilket den foreliggende sag vedrører.

275.

Karteller, der omfatter en hel medlemsstat, kan normalt påvirke handelen mellem medlemssta145
ter.

276.

Der kan endvidere lægges vægt på arten af de produkter, som den samordnede praksis vedrø146
rer.

277.

Hvor der er tale om produkter, der let kan handles over grænserne, vil Fællesskabets jurisdiktion snarere kunne fastslås end i de tilfælde, hvor der som følge af produkternes art kun er be147
grænset efterspørgsel efter produkter udbudt af udbydere fra andre medlemsstater.

278.

Beklædningsgenstande er produkter, der egner sig til at blive udbudt over landegrænser, bl.a.
idet der er tale om en standardvare, der ikke er underlagt særlige importbarrierer for så vidt
angår grænseoverskridende handel, herunder e-handel. Beklædningsgenstande er endvidere
nemme at transportere, da der ikke stilles krav om transport ved en særlig temperatur modsat
fx fødevarer. Mange tøjmærker er også både tilgængelige og efterspurgte i flere lande, herunder
mærket Hugo Boss. Beklædningsgenstandene i den foreliggende sag forhandles både i fysiske
butikker såvel som online via webshops, hvorfor varerne er egnede til let at blive handlet over
grænsen.

279.

For så vidt angår den retlige kontekst for den samordnede praksis, er der således ikke nogen
adgangsbarrierer for eksport og import, som kan hindre samhandelen mellem medlemsstater.

280.

På baggrund af ovenstående, er det styrelsens vurdering, at adfærd som den foreliggende, der
omfatter en hel medlemsstat og vedrører produkter, der er egnede til at blive udbudt over landegrænser, kan anses for at påvirke samhandlen.

148

4.2.2.4

Konklusion vedrørende samhandelspåvirkning

281.

På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at den
samordnede praksis i form af informationsudveksling vedrørende priser, rabatter og/eller
mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mærkbart kan påvirke samhandelen mellem
medlemsstater.

282.

Da samhandelskriteriet således er opfyldt i den foreliggende sag, skal styrelsen behandle denne
sag både efter konkurrenceloven og TEUF.

283.

Klagepunktsmeddelelsen af 13. februar 2020 har derfor været forelagt Europa-Kommissionen,
der ikke har ønsket at indlede en procedure efter artikel 11, stk. 6, i forordning 1/2003. Konkurrencerådet kan derfor træffe afgørelse i denne sag.

__________________
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Jf. samhandelsmeddelelsen, afsnit 3.2.1 og 3.2.2.
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 59 og 74.
145
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 78.
146
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 30.
147
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 30.
148
Jf. samhandelsmeddelelsen, punkt 32 og 49.
144

SIDE 60

VURDERING

4.3

Konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101

284.

Konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 vedrører aftaler mellem virksomheder, vedtagelser
inden for sammenslutninger af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder.

285.

Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål
eller til følge at begrænse konkurrencen mærkbart, jf. konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel
101.

286.

Der er fire betingelser, der skal være opfyldt for, at forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF
149
artikel 101 finder anvendelse. Der skal være tale om:
i)

virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder, der

ii) indgår en aftale, vedtagelse eller udøver samordnet praksis, som
iii) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen
iv) mærkbart.
287.

Vurderingerne efter konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 skal foretages i lyset af dansk
domspraksis, praksis fra Den Europæiske Unions Domstol, samt administrativ praksis fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrenceankenævnet og Europa-Kommissionen.

4.3.1

Virksomhedsbegrebet

288.

Den første betingelse for, at forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 finder anvendelse, er som nævnt ovenfor i afsnit 4.3, at der skal være tale om virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder.

289.

Virksomhedsbegrebet fortolkes meget bredt. Det følger direkte af konkurrencelovens § 2, stk.
1, at lovens forbud gælder for enhver form for erhvervsvirksomhed. Det er desuden præciseret
i forarbejderne til konkurrenceloven og EU-retspraksis, at virksomhedsbegrebet omfatter ”en150
hver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester” , og ”enhver enhed, som
151
udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde”.

290.

Det er uden betydning for anvendelsen af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, hvorvidt
152
virksomheden drives med økonomisk gevinst for øje.

291.

Både HUGO BOSS og Ginsborg udøver økonomisk aktivitet bl.a. i form af salg af beklædningsgenstande, der forhandles henholdsvis i en række fysiske butikker og for HUGO BOSS ligeledes
online via webshops. HUGO BOSS sælger sine produkter via selvstændige forhandlere såsom
Ginsborg, men har ligeledes egne detailbutikker, hvor HUGO BOSS’ beklædningsgenstande af
eget mærke sælges. Ginsborg forhandler produkter produceret og leveret af bl.a. HUGO BOSS.
HUGO BOSS og Ginsborg er dermed begge virksomheder i konkurrencelovens forstand.

292.

Ginsborg består af to virksomheder Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS. Styrelsen vurderer nedenfor, hvorvidt Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS udgør

__________________
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For så vidt angår TEUF artikel 101 skal aftalen/vedtagelsen/den samordnede praksis endvidere kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærkbart, hvilket er behandlet ovenfor i afsnit 4.2.
150
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 6. oktober 1997, FT 1996/97, tillæg A, side 3653, v. sp.
151
Jf. EF-domstolens dom af 23. april 1991 i sag C-41/90, Höfner & Elser, præmis 21.
152
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 6. oktober 1997, FT 1996/97, tillæg A, side 3653, v. sp.
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to selvstændige virksomheder eller en økonomisk enhed, og dermed én part. Det er alene disse
to virksomheder, som må anses for at have deltaget i informationsudvekslingen, da Ginsborg
ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS er de eneste af de fire driftsvirksomheder, jf. afsnit
3.2.2, der fører varer af mærket Hugo Boss, og som dermed potentielt kan begrænse intrabrand
konkurrencen. Styrelsen vurderer således ikke, hvorvidt virksomhederne T.H. Lyngby ApS og
S.B. Lyngby ApS må anses for at indgå i en økonomisk enhed sammen med Ginsborg ApS og
Ginsborg Frederiksberg Centret ApS.

4.3.1.1

En økonomisk enhed

293.

En virksomhed med eget CVR-nummer udgør som udgangspunkt en selvstændig juridisk enhed
i konkurrenceretlig henseende.

294.

Ved anvendelsen af konkurrencereglerne er den formelle adskillelse mellem flere virksomheder, som følge af deres status som selvstændige juridiske personer, dog ikke afgørende, idet der
skal lægges vægt på, om de optræder samlet på markedet. Det kan derfor være nødvendigt at
tage stilling til, om flere virksomheder, der er særskilte juridiske personer, udgør eller hører til
én og samme virksomhed eller økonomiske enhed, som udøver en enkelt adfærd på marke153
det.

295.

Det følger endvidere af EU-retspraksis, at virksomhedsbegrebet i en konkurrenceretlig henseende skal forstås som ”en økonomisk enhed i relation til den pågældende aftale , også når denne
154
økonomiske enhed juridisk set udgøres af flere fysiske eller juridiske personer.”

296.

Virksomheder kan som udgangspunkt anses for at indgå i samme økonomiske enhed, hvis de er
underlagt bestemmende indflydelse fra samme virksomhed(er), hvilket forudsætter, at de ikke
155
har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet.

297.

Forbuddet i konkurrencelovens § 6 finder ikke anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet
praksis inden for samme virksomhed eller koncern, jf. konkurrencelovens § 5. Det samme gør
156
sig gældende for TEUF artikel 101, jf. bl.a. C-73/95 P, Viho.

298.

Det konkurrenceretlige koncernbegreb går videre end det selskabsretlige koncernbegreb og
omfatter både vertikale koncerner mellem en moder- og dattervirksomhed og horisontale kon157
cerner mellem flere virksomheder.

299.

Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS er begge selvstændige juridiske enheder.
Såfremt virksomhederne udgør en samlet økonomisk enhed, finder § 6 og TEUF artikel 101 ikke
anvendelse på aftaler imellem dem, jf. konkurrencelovens § 5 og bl.a. C-73/95 P, Viho.

300.

Derudover følger det af retspraksis, at virksomheder i en økonomisk enhed kan blive solidarisk
ansvarlige for hinandens overtrædelser af konkurrenceloven, herunder konkurrencebegrænsende aftaler m.v. indgået med tredjemand (ansvarsgennembrud), jf. nærmere nedenfor.

__________________
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Jf. Rettens dom af 12. juli 2011 i sag T-132/07, Fuji Electronics mod Kommissionen, præmis 179.
Jf. Domstolens dom af 12. juli 1984 i sag 170/83, Hydroteherm, præmis 85.
155
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 6. oktober 1997, FT 1996/97, tillæg A, side 3655-3556.
156
Jf. bl.a. Domstolens dom af 24. oktober 1996 i sag C-73/95 P, Viho Europe mod Kommissionen, præmis 15-16.
157
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996/97, tillæg A, side 3656, v.sp.
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301.

Konkurrencelovens § 5 forudsættes administreret i overensstemmelse med EU-konkurrenceretten for så vidt angår koncernforhold, dvs. også vurderingen af om virksomhederne indgår i
158
en økonomisk enhed.
4.3.1.1.1

EU-retspraksis om økonomisk enhed

302.

EU-retspraksis om begrebet ”en økonomisk enhed” vedrører oftest spørgsmålet om modervirksomheders ansvar for deres dattervirksomheders konkurrenceretlige overtrædelser (ansvarsgennembrud), herunder konkurrencebegrænsende aftaler indgået med virksomheder, som
159
ikke indgår i den økonomiske enhed – tredjemand. Den relevante test er her, om modervirksomheden faktisk har udøvet afgørende indflydelse (i retspraksis også benævnt bestemmende
160
indflydelse) over dattervirksomheden, jf. nedenfor.

303.

Det følger af EU-retspraksis, at der i meget vidt omfang er tale om en ensartet test i vurderingen
af ansvarsgennembrud mellem en modervirksomhed og en dattervirksomhed henholdsvis be161
stemmende indflydelse inden for en økonomisk enhed.

304.

TEUF artikel 101 er ”rettet til økonomiske enheder bestående af menneskelige, materielle og immaterielle ressourcer, der forfølger et økonomisk mål på lang sigt, og som kan medvirke ved over162
trædelser af bestemmelsen”. Det følger endvidere af Domstolens dom i sag C-407/08 P, Knauf
Gips, at ”forekomsten af en økonomisk enhed kan udledes af en række sammenfaldende omstændigheder, selvom ingen af disse omstændigheder isoleret set er tilstrækkelige til at fastslå, at der
163
er tale om en sådan enhed.”

305.

Retten i Første Instans udtalte i sag T-9/99, HFB , at ”[…] Når der ikke i spidsen for koncernen er
en juridisk person, der som ansvarlig for samordningen af koncernens aktiviteter kan pålægges
ansvaret for de overtrædelser, der er begået af koncernens forskellige deltagende selskaber, kan
Kommissionen med rette anse de deltagende selskaber for solidarisk ansvarlige for hele koncernens adfærd, således at det kan undgås, at den formelle adskillelse mellem disse selskaber, som er
en følge af deres status som selvstændige juridiske personer, kan være til hinder for, at de antages
164
at optræde samlet på markedet i henseende til anvendelsen af konkurrencereglerne”.

306.

Begrebet ”økonomisk enhed” omfatter således ikke kun det vertikale forhold mellem moder- og
dattervirksomheder, men også de såkaldte horisontale koncerner, hvor flere virksomheder er
underlagt bestemmende indflydelse fra den samme ledelse.

307.

Det kan endvidere udledes af EU-retspraksis, at der også kan udøves afgørende indflydelse af
mere end én overordnet virksomhed. I Rettens dom i sag T-132/07, Fuji Electronic, anførte Retten, at det påhviler Kommissionen at påvise, at ”moderselskabet eller moderselskaberne reelt har
165
udøvet en sådan afgørende indflydelse.”

__________________
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Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996/97, tillæg A, side 3655.
Jf. bl.a. Domstolens dom af 20. januar 2011 i sag C-90/09, General Química, præmis 35-37.
160
Jf. bl.a. Domstolens dom af 20. januar 2011 i sag C-90/09, General Química, præmis 37 og Domstolens dom af 24. oktober 1996 i sag C-73/95 P, Viho Europe mod Kommissionen, præmis 16.
161
Jf. Domstolens dom af 26. september 2013 i sag C-172/12 P, EI du Pont de Nemours and Company mod Kommissionen,
præmis 47. Jf. også Domstolens dom af 26. september 2013 i sag C-179/12 P, The Dow Chemical Company mod Kommissionen, præmis 58.
162
Jf. bl.a. Retten i Første Instans’ dom af 20. marts 2002 i sag T-9/99, HFB, præmis 54.
163
Jf. Domstolens dom af 1. juli 2010 i sag C-407/08 P, Knauf, præmis 65 og 72-74.
164
Jf. Retten i Første Instans’ dom af 20. marts 2002 i sag T-9/99, HFB, præmis 66.
165
Jf. Rettens dom af 12. juli 2011 i sag T-132/07, Fuji Electronics mod Kommissionen, præmis 181-183.
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308.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at der kan være tale om en økonomisk
enhed i tilfælde, hvor en eller flere virksomheder eller fysiske personer faktisk udøver en afgørende indflydelse over to eller flere andre virksomheder.
Bestemmende indflydelse
166

309.

Princippet om bestemmende indflydelse følger af EU-retspraksis.

310.

I praksis bliver der lagt vægt på, om en dattervirksomhed reelt har selvstændighed ved fastlæggelsen af sin markedspolitiske linje, eller om det er underlagt bestemmende indflydelse (i retspraksis også benævnt afgørende indflydelse) fra modervirksomheden, jf. bl.a. Domstolens dom
167
i sag C-73/95 P, Viho, hvor modervirksomheden reelt ledede dattervirksomhedernes salg- og
marketingvirksomheder, bl.a. ved at kontrollere salgsmål, bruttofortjenester, salgsomkostninger, cash flows, varesalg m.v., samt at fastlægge produktvalg og give instrukser i forhold til priser og rabatter. Dattervirksomhederne havde derfor ”ikke nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet, men udfører de instrukser fra moderselskabet, hvis kon168
trol de er underlagt”.

311.

Det følger af Domstolens dom i de forenede sager C-628/10 P m.v., Alliance One International
inc. m.v., at der i vurderingen af, om der foreligger en økonomisk enhed, lægges vægt på, om
dattervirksomheden ”ikke frit bestemmer sin adfærd på markedet, men i det væsentlige følger
instrukser fra moderselskabet navnlig under hensyn til de økonomiske, organisatoriske og juridi169
ske forbindelser mellem disse to virksomheder”.

312.

Ved vurderingen af ”bestemmende indflydelse” tages ifølge EU-retspraksis hensyn til de relevante økonomiske, organisatoriske og juridiske forbindelser mellem virksomhederne. Dette indebærer, at der bl.a. lægges vægt på ”[…] om moderselskabet kunne påvirke prispolitikken […],
virksomheden for produktion og distribution […], salgsmål, bruttofortjeneste, salgsomkostninger,
»cash flow«, varelagre og markedsføring […]. Det kan dog ikke udledes heraf, at det kun er disse
aspekter, der er omfattet af begrebet et datterselskabs handelspolitik med henblik på anvendelsen
170
af artikel 81 EF og 82 EF over for moderselskabet”.

313.

I Rettens dom i sag T-132/07, Fuji Electric, udtalte Retten, at den afgørende indflydelse kan
fremgå direkte af gældende lovbestemmelser eller af en aftale, der er indgået mellem modervirksomhederne. Derudover kan det fremgå af den forretningsmæssige forbindelse mellem modervirksomheden og dattervirksomheden, at en eller flere modervirksomheders deltager i drif172
ten af en dattervirksomhed.

314.

Endvidere bemærkes det, at også ”en minoritetsandel kan give et moderselskab mulighed for at
udøve afgørende indflydelse på datterselskabets adfærd på markedet, såfremt der dermed er forbundet rettigheder, som går videre end dem, der normalt indrømmes mindretalsaktionærer, med
henblik på at beskytte deres økonomiske interesser, og som, når de vurderes i lyset af en række

171

__________________
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Konkurrencelovens § 5, stk. 1, skal som nævnt fortolkes i overensstemmelse med EU-retspraksis, jf. forarbejderne til
lov nr. 384 af 10. juni 1997, FTY 1996/97, tillæg A, side 3655 h.sp.
167
Jf. bl.a. Domstolens dom af 24. oktober 1996 i sag C-73/95 P, Viho Europe mod Kommissionen, præmis 15-16.
168
Jf. Domstolens dom af 24. oktober 1996 i sag C-73/95 P, Viho Europe mod Kommissionen, præmis 15-16.
169
Jf. Domstolens dom af 19. juli 2012 i sag C-628/10 P, Alliance One International Inc. m.fl., præmis 43.
170
Jf. Rettens dom af 12. december 2007 i sag T-112/05, Akzo Nobel NV m.fl. mod Kommissionen, præmis 64.
171
Rettens dom af 12. juli 2011 i sag T-132/07, Fuji Electric.
172
Jf. Rettens dom af 12. juli 2011 i sag T-132/07, Fuji Electric, præmis 184. Jf. også Rettens dom af 9. september 2015 i
sag T-104/13, Toshiba, præmis 100.
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overbevisende retlige og økonomiske indicier, kan godtgøre, at der er udøvet en afgørende indfly173
delse på datterselskabets adfærd på markedet”.
315.

Domstolen har i flere sager fastslået, at undersøgelsen af, om der faktisk foreligger udøvelse af
174
afgørende indflydelse, er retrospektiv og således kan støttes på konkrete omstændigheder.

316.

Det er sammenfattende styrelsens vurdering, at vurderingen af om der udøves ”bestemmende
indflydelse” kan støttes på konkrete omstændigheder, og at der bl.a. kan tages hensyn til de
relevante økonomiske, organisatoriske og juridiske forbindelser mellem virksomhederne.
4.3.1.1.2

Horisontale koncerner i bekendtgørelsen om aftaler m.v. inden for samme
virksomhed eller koncern

317.

I overensstemmelse med EU-retspraksis, omfatter det konkurrenceretlige koncernbegreb i
175
konkurrencelovens § 5, stk. 1, både vertikale og horisontale koncerner.

318.

I modsætning til vertikale koncerner er horisontale koncerner ikke kendetegnet ved en overordnet virksomheds bestemmende indflydelse gennem økonomisk ejerskab og stemmemæssigt
flertal. En horisontal koncern er derimod kendetegnet ved, at to eller flere virksomheder er underlagt samme ledelse ”ofte gennem kontrakt, som til tider er udbygget yderligere gennem gensi176
dige aktiebesiddelser (cross-holding)”). (styrelsens understregning).

319.

Det horisontale koncernbegreb er endvidere defineret i § 4 i bekendtgørelse om aftaler m.v.
177
inden for samme virksomhed eller koncern , hvoraf det fremgår, at der ved horisontale koncernaftaler forstås:
”[…] aftaler mv. indgået mellem to eller flere virksomheder, der ved skriftlig aftale eller
i medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under en fælles ledelse
eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at
1) den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på marke178 179
det,
2) de deltagende virksomheder blivende

180

er underordnet den fælles ledelse, og

__________________
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Jf. Rettens dom af 12. juli 2011 i sag T-132/07, Fuji Electric, præmis 183.
Jf. Rettens dom af 9. september 2015 i sag T-104/13, Toshiba, præmis 102.
175
Jf. bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern § 2 udstedt i medfør af konkurrencelovens § 5, stk. 2, lov nr. 384 af 10. juni 1997.
176
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996-97, tillæg A side 3656, v.sp.
177
Jf. bekendtgørelse nr. 1029 af 17. december 1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern.
178
”Optræden på markedet” må antages at være synonymt med ”adfærd på markedet”, jf. bekendtgørelse nr. 1029 af 17.
december 1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern, § 2, stk. 1, og vil derfor skulle fortolkes i
overensstemmelse med EU-retspraksis herom, jf. bl.a. Domstolens dom af 24. oktober 1996 i sag C-73/95 P, Viho Europe mod Kommissionen, og Domstolens dom af 19. juli 2012 i sag C-628/10 P, Alliance One International Inc m.fl.
179
Jf. også Domstolens dom af 12. januar 2012 i de forenede sager C-628/10 P og C-14/11 P, Alliance One International
Inc. m.fl., præmis. 43, jf. også Domstolens dom af 10. september 2009 i sag C-97/08 P, Akzo Nobel NV, m.fl. mod Kommissionen, præmis 27, punkt. 64, med henvisning til Rettens dom af 12. december 2007 i sag T-112/05, Akzo Nobel NV
m.fl. mod Kommissionen, præmis 64.
180
Styrelsen vurderer, at der ved ”blivende” udskilles et eventuelt kortvarigt ”herredømme” i form af en samarbejdsaftale
af begrænset varighed fra anvendelsesområdet.
174
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3) der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske
181
resultater.”
320.

Bestemmelsen foreskriver således, at der foreligger en horisontal koncern, såfremt virksomhederne er a) underlagt fælles ledelse enten ved skriftlig aftale eller vedtægtsbestemmelser eller
b) er underlagt bestemmende indflydelse fra den fælles ledelse. I begge tilfælde skal betingelserne 1-3 være opfyldt.

321.

Dette skal forstås således, at to eller flere virksomheder anses for at udgøre en økonomisk en182
hed, hvis de faktisk er underlagt bestemmende indflydelse fra samme virksomhed(er). Dette
stemmer overens med EU-retspraksis som gennemgået ovenfor.
4.3.1.1.3

Ginsborg udgør en økonomisk enhed

322.

I relation til den samordnede praksis vedrørende informationsudveksling mellem HUGO BOSS
og Ginsborg foretages der som nævnt alene en vurdering af, hvorvidt Ginsborg ApS og Ginsborg
Frederiksberg Centret ApS udgør én økonomisk enhed, og dermed én part. Baggrunden herfor
er, at det alene er de to driftsvirksomheder, jf. afsnit 3.2.2, som fører varer af mærket Hugo Boss,
og dermed alene er disse to driftsvirksomheder, som potentielt kan begrænse intrabrand konkurrencen.

323.

Som det fremgår af ovenstående, skal der, ved vurderingen af om driftsvirksomhederne Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centret ApS udgør en økonomisk enhed i konkurrenceretlig henseende, tages stilling til, om en fælles ledelse faktisk har udøvet bestemmende indflydelse
på driftsvirksomhedernes markedsadfærd.

324.

Ejerforhold, stemmerettigheder og personsammenfald i direktionen af driftsvirksomheder, jf.
afsnit 3.2.2, peger ikke entydigt i retning af, at driftsvirksomhederne formelt er underlagt fælles
ledelse fra [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg]. Ginsborg har imidlertid oplyst, at
driftsvirksomhederne de facto er underlagt fælles ledelse fra [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] som følge af en mundtlig aftale mellem [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B
i Ginsborg] i deres samarbejde, hvilket understøttes af den måde, som de to kommunikerer ud183
adtil på vegne af Ginsborg.

325.

Ginsborg har over for styrelsen redegjort for, at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] reelt udøver ledelsen af driftsvirksomhederne i Ginsborg i fællesskab, […]. Dette er ikke
nedfældet i formelle kontrakter eller anden skriftlig dokumentation i form af mødereferater eller lignende, da det ifølge Ginsborg vil virke kunstigt og aldrig fungere i praksis i et tæt mange184
årigt partnerskab som det, [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] har opbygget.

326.

Ginsborg har endvidere oplyst, at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] træffer alle
væsentlige beslutninger i relation til driften af driftsvirksomhederne i enighed, herunder deres
185
aktuelle og fremtidige optræden på markedet.

__________________
181

Styrelsen vurderer, at dette krav må anses for opstillet for at kunne udskille en horisontal koncern fra et ulovligt kartel.
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996-97, tillæg A, side 3655 h.sp.
183
Jf. bilag 2, Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018. Jf. også bilag 3, Ginsborgs
besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
184
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
185
Jf. bilag 2, Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018.
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327.

De væsentlige beslutninger omfatter ifølge Ginsborg bl.a. fastlæggelse af budgetter, strategier,
driftsplaner, forretningspolitikker m.v. Dette indikerer, at driftsvirksomhederne ikke selv fastlægger deres markedsadfærd, men at de i stedet er underlagt instruktionsbeføjelser fra [Direk186
tør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg].

328.

[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] varetager begge den eksterne kommunikation
med samarbejdspartnerne, herunder HUGO BOSS. Det fremgår af bevismaterialet i afsnit 3.4, at
[Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] enten er cc i alle e-mailkorrespondancer i
bevismaterialet eller bliver informeret om e-mails af hinanden. Udadtil fremstår det derfor som,
at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i fællesskab koordinerer de deltagende
virksomheders optræden på markedet. Det er styrelsens vurdering, at dette indikerer, at [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] sammen udøver den fælles ledelse og koordinerer driftsvirksomhedernes adfærd på markedet.

329.

Endvidere deltager både [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] i afholdelse af regnskabsafslutning for driftsvirksomhederne, hvilket ligeledes indikerer, at der er tale om udøvelse
187
af en fælles ledelse.

330.

Ginsborg har oplyst, at [Direktør B i Ginsborg] har ansvaret for indkøb af varer til Ginsborg188
butikkerne. [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] varetager imidlertid sammen
de overordnede ledelsesmæssige opgaver i forhold til medarbejderne i begge Ginsborg-butik189
ker.

331.

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det styrelsens vurdering, at det er [Direktør A i
Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg], der sammen de facto koordinerer og har koordineret
driftsvirksomhedernes adfærd på markedet.

332.

[Direktør B i Ginsborg] har efter det oplyste været involveret i driften af Ginsborg-butikken i
Lyngby (som ejes af Ginsborg ApS) i ca. 25 år og var med til at etablere Ginsborg-butikken i
Frederiksberg Centret (som ejes af Ginsborg Frederiksberg Centret ApS) sammen med [Direk190
tør A i Ginsborg] i 1996. Efter styrelsens vurdering, er der således ikke oplysninger i sagen,
som indikerer, at den fælles ledelse kun har været udøvet kortvarigt.

333.

[…].

334.

[…].

335.

Regnskabet for driftsvirksomhederne godkendes endvidere samtidig af [Direktør A i Ginsborg]
193
og [Direktør B i Ginsborg] ved brug af samme revisor.

336.

På baggrund af ovenstående er det samlet styrelsens vurdering, at Ginsborg ApS og Ginsborg
Frederiksberg Centret ApS er underlagt bestemmende indflydelse fra en fælles ledelse – [Direktør A i Ginsborg] og [Direktør B i Ginsborg] - hvorfor Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg

191

192

__________________
186

Jf. bilag 2, Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018.
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
188
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
189
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
190
Jf. bilag 2, Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018.
191
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
192
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
193
Jf. bilag 3, Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
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Centret ApS udgør én samlet økonomisk enhed. Dermed findes betingelserne i § 4 i bekendtgørelse om aftaler m.v. inden for samme virksomhed eller koncern at være opfyldt.
Delkonklusion om økonomisk enhed
337.

På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen, at virksomhederne Ginsborg ApS og Ginsborg
Frederiksberg Centret ApS til sammen udgør en økonomisk enhed i konkurrenceretlig henseende, hvorfor virksomhederne som en samlet økonomisk enhed deltager i den samordnede
praksis med Hugo Boss.

4.3.1.2

Delkonklusion vedrørende virksomhedsbegrebet

338.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at virksomhedsbegrebet er opfyldt i
denne sag.

339.

Både HUGO BOSS og Ginsborg udøver økonomisk aktivitet bl.a. i form af salg af beklædningsgenstande, og virksomhederne i Ginsborg udgør samlet en økonomisk enhed.

340.

Betingelsen om, at der skal være tale om virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder, for at forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 finder anvendelse, er således
opfyldt.

4.3.2

Aftale, vedtagelse eller samordnet praksis

341.

Den anden betingelse for, at forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 finder anvendelse, er som nævnt, at der skal være tale om en aftale, vedtagelse eller samordnet praksis.

342.

En samordnet praksis mellem virksomheder er således omfattet af forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, og TEUF artikel 101, stk. 1.

343.

Samordnet praksis er en form for koordinering mellem virksomheder som uden at være udmøntet i en egentlig aftale bevidst erstatter konkurrencerisikoen med et praktisk samar194
bejde.

4.3.2.1

Sammenhængende overtrædelse

344.

Det følger af EU-retspraksis, at en række handlinger, der hver for sig isoleret set kan betragtes
som en tilsidesættelse af konkurrenceloven, kan betragtes som én sammenhængende overtrædelse, når visse kriterier er opfyldt.

345.

I de forenede sager, Aalborg Portland m.fl., udtalte Domstolen således, at:
”En tilsidesættelse af traktatens artikel [101, (1)], kan foreligge ikke alene ved en enkeltstående handling, men også ved en række handlinger eller en sammenhængende
adfærd. Denne fortolkning kan ikke anfægtes under henvisning til, at et eller flere elementer i rækken af handlinger eller i den sammenhængende adfærd også i sig selv og
195
isoleret betragtet kan udgøre en tilsidesættelse af den nævnte bestemmelse.”

__________________
194
195

Jf. EF-domstolens dom af 14. juli 1972 i sag 48/69, ICI, præmis 64.
Jf. Domstolens dom af 7. januar 2004 i de forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P og C-219/00
P, Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, præmis 258. Jf. også Domstolens dom af 6. december 2012 i sag C-441/11
P, Verhuizingen Coppens mod Kommissionen, præmis 41.
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346.

Det samme fandt Domstolen i Anic Partecipazioni-sagen, hvor den videre udtalte, at:
”I det foreliggende tilfælde fandt Retten […] at det ville være unaturligt at opdele denne
sammenhængende adfærd, der havde ét formål, i forskellige særskilte overtrædelser,
når der tværtimod var tale om en enkelt overtrædelse, der gradvis var blevet udmøntet
196
dels i aftaler, dels i samordnet praksis.”

347.

Ved vurderingen af om en række handlinger eller sammenhængende adfærd bør betragtes som
én sammenhængende overtrædelse, er der i retspraksis fastsat flere relevante kriterier. Herunder særligt om handlingerne eller adfærden forfølger det samme formål, om de pågældende
varer eller tjenesteydelser er de samme, samt om handlingerne/adfærden udføres af de samme
197
parter.

348.

I de forenede sager, Trelleborg Industrie SAS m.fl., udtalte Domstolen således:
”[…] at der i retspraksis er fastsat flere kriterier af relevans for vurderingen af, om en
overtrædelse er samlet og vedvarende, nemlig om den omhandlede praksis har samme
formål […], om de omhandlede varer eller tjenesteydelser er de samme […], om de
samme virksomheder har deltaget […], og om fremgangsmåden har været den samme
[…]. Derudover er identiteten af de fysiske personer, der var involveret for virksomhedernes regning, og identiteten af den omhandlede praksis’ geografiske anvendelsesom198
råde ligeledes kriterier, der kan tages i betragtning ved denne undersøgelse.”

349.

For så vidt angår tilfælde, hvor der er kortere eller længere perioder mellem adfærden, fastslog
Domstolen i sagen, Aalborg Portland m.fl., at ”[i] forbindelse med en samlet aftale, der strækker
sig over flere år, er en afbrydelse på nogle måneder i kartellets aktiviteter af mindre betydning.
Den omstændighed, at de forskellige aktiviteter indgår i en ”samlet plan”, fordi de har samme for199
mål, er derimod afgørende”.

350.

Domstolen afviste herefter at lægge vægt på appellantens påstand om, at en periode på 14 måneder uden nogen møder mellem karteldeltagerne er for lang til, at det på baggrund heraf kunne
konkluderes, at karteldeltagerne havde opretholdt kartellets aktiviteter i perioderne mellem
200
disse møder.

351.

Domstolen fastslog ligeledes i FEG mod Kommissionen, vedrørende fastlæggelsen af varigheden
af en samlet overtrædelse, at appellantens påstand om, at Kommissionen ikke havde dokumenteret, at der havde foreligget en kartelovertrædelse i perioder på henholdsvis ca. 27 og ca. 36
måneder, ikke kunne tillægges betydning:
”I forbindelse med en overtrædelse, der udstrækker sig over flere år, er den omstændighed, at kartellet viser sig under forskellige perioder, som kan adskilles af længere eller
kortere mellemrum, fortsat uden betydning for, at dette kartel eksisterer, for så vidt

__________________
196

Jf. Domstolens dom af 8. juli 1999 i sag C-49/92 P, Anic Partecipazioni, præmis 81-82.
Jf. Rettens dom af 17. maj 2003 i de forenede sager T-147/09 og T-148/09, Trelleborg Industrie mod Kommissionen,
præmis 60 og den deri refererede praksis.
198
Jf. Rettens dom af 17. maj 2003 i de forenede sager T-147/09 og T-148/09, Trelleborg Industrie mod Kommissionen,
præmis 60 og den deri refererede praksis.
199
Jf. Domstolens dom af 7. januar 2004 i de forenede sager C-204/00 m.fl., Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen,
præmis 260.
200
Jf. Domstolens dom af 7. januar 2004 i de forenede sager C-204/00 m.fl., Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen,
præmis 260
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som de forskellige handlinger, der er en del af denne overtrædelse, forfølger et enkelt
201
formål og er omfattet af en enkelt, fortsat overtrædelse.”
4.3.2.1.1

Parternes adfærd udgør elementer i én sammenhængende overtrædelse

352.

Parternes adfærd i perioden forfølger samme formål, nemlig at begrænse konkurrencen mellem
parterne og muliggøre koordinering af priser, rabatter og/eller mængder, jf. nedenfor afsnit
4.3.3.3.

353.

Informationsudvekslingen er ydermere foretaget mellem de samme parter, ligesom informationsudvekslingen vedrører priser, rabatter og/eller mængder af HUGO BOSS’ produkter, som
både HUGO BOSS og Ginsborg forhandler.

354.

Styrelsen vurderer derfor, at informationsudvekslingen opfylder de ovennævnte kriterier for at
blive anset som én sammenhængende overtrædelse.

355.

Parternes adfærd, som er genstand for denne sag, har beviseligt fundet sted i perioden fra den
5. december 2014 til den 19. april 2018, jf. afsnit 3.4. I perioden for adfærden er der dog flere
perioder, hvor der ikke er dokumentation for, at parterne foretager informationsudveksling. En
af perioderne er på ca. 17 måneder.

356.

Parterne udvekslede som udgangspunkt alene informationer i forbindelse med kommende udsalg, som blev afholdt uden for de faste udsalgsperioder. Dette understøttes af den retlige og
økonomiske kontekst, da Ginsborg må antages at være underlagt et konkurrencepres som følge
af de udvidede udsalgsperioder, jf. afsnit 4.3.3.3.3, og det er derfor efter styrelsens vurdering
ikke ulogisk, at parterne primært taler sammen i forbindelse med disse udvidede udsalgsperioder og ikke også i forbindelse med de almindelige udsalgsperioder samt om nye kollektioner.

357.

Styrelsen vurderer i overensstemmelse med praksis, som gennemgået i afsnit 4.3.2.1, at det
forhold, at der kan have været perioder på op til 17 måneder mellem parternes informationsudveksling, ikke ændrer på, at der er tale om en sammenhængende overtrædelse, idet parternes
adfærd i hele perioden forfølger samme formål.

358.

På baggrund af ovenstående vurderer styrelsen samlet, at parternes adfærd kan anses som én
sammenhængende overtrædelse, der forfølger samme formål.

202

4.3.2.2

HUGO BOSS og Ginsborgs adfærd

359.

Denne sag drejer sig om, at HUGO BOSS og Ginsborg har udvekslet informationer om priser,
rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.

360.

Det er styrelsens vurdering, at udvekslingen af informationer om priser, rabatter og/eller
mængder i forbindelse med fremtidige udsalg, som er beskrevet i afsnit 3.4, har haft karakter af
en konkurrencebegrænsende samordnet praksis.

__________________
201

Jf. Domstolens dom af 21. september 2006 i sag C-105/04 P, FEG mod Kommissionen, præmis 84 sammenholdt med
præmis 98.
202
Jf. Domstolens dom af 7. januar 2004 i de forenede sager C-204/00 m.fl., Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen,
præmis 260. Jf. også Domstolens dom af 21. september 2006 i sag C-105/04 P, FEG mod Kommissionen, præmis 84
sammenholdt med præmis 98.
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4.3.2.2.1
361.

Kriterierne for at fastslå, at der foreligger samordnet praksis er opfyldt

Der er overordnet tre kriterier, der skal være opfyldt, for at der er tale om en samordnet prak203
sis:
(i) For det første skal der være en eller anden form for kontakt mellem virksomhederne.
(ii) For det andet skal der foreligge en viljemæssig tilpasning eller en fælles forståelse
om at agere på en bestemt måde (”meeting of minds”).
(iii) For det tredje skal der foreligge en adfærd på markedet, der ligger i forlængelse af
samordningen, samt årsagsforbindelse mellem samordningen og adfærden.
i) Kontakt mellem virksomhederne

362.

Styrelsen vurderer, at den i afsnit 3.4 refererede kontakt mellem parterne er tilstrækkelig til at
opfylde det første kriterie om, at der skal være en form for kontakt mellem virksomhederne.

363.

Kontakt mellem virksomhederne kan bestå af fx afholdelse af møder, korrespondance eller udveksling af informationer.

364.

Angående kriteriet om kontakt mellem virksomhederne har Domstolen udtalt, at én enkelt kontakt eller ét enkelt møde mellem to virksomheder efter omstændighederne kan være tilstrækkeligt til at opfylde kriteriet om kontakt mellem virksomheder.

365.

I den præjudicielle afgørelse i T-Mobile-sagen

204

udtalte Domstolen, at:

”Således som den nederlandske regering med rette har gjort gældende, og som generaladvokaten har anført […], har både genstanden for den samordnede praksis og de relevante markedsvilkår betydning for, hvor ofte, med hvilke intervaller og i hvilken form
konkurrenter skal have indbyrdes kontakt, for at det fører til en samordning af deres
adfærd på markedet. Hvis de deltagende virksomheder aftaler et kartel med et komplekst system for en samordnet praksis vedrørende en lang række aspekter af deres adfærd på markedet, er regelmæssige kontakter over en længere periode muligvis nødvendig. Er formålet derimod, som i hovedsagen, kun en punktuel samordning, der omfatter en enkeltstående tilpasning af praksis vedrørende et enkelt konkurrenceparameter, kan en enkeltstående kontakt mellem konkurrenter danne et tilstrækkeligt grundlag for at opfylde det af de deltagende virksomheder forfulgte konkurrencebegræn205
sende formål.”
366.

Det følger af bevismaterialet i nærværende sag, at der har været kontakt mellem parterne gentagne gange i perioden 5. december 2014 til 19. april 2018. Denne kontakt er beskrevet i afsnit
3.4 og består af e-mailkorrespondance, hvor parterne har udvekslet informationer om priser,
rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg, samt et møde afholdt mellem
parterne.

__________________
203

Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 6. oktober 1997, FT 1996/97, tillæg A, side 3658, h. sp. Jf. også Domstolens dom af 4.
juni 2009 i sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mod Kommissionen, præmis 51 og 60-61.
204
Jf. Domstolens dom af 4. juni 2009 i sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mod Kommissionen, som vedrørte informationsudveksling foretaget på et enkelt møde mellem parterne.
205
Jf. ibid., præmis 60.
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367.

Det følger endvidere af retspraksis, at kontakten mellem parterne skal være kendetegnet ved
206
gensidighed.
Gensidighed

368.

Det er underordnet, om virksomheden envejs underretter sine konkurrenter, så længe et ele207
ment af gensidighed er til stede. Det skyldes, at envejs underretning om strategiske oplysninger vil mindske den strategiske usikkerhed og øge risikoen for en begrænsning af konkurrencen
208
og hemmelig samordning.

369.

Retten har fastslået, at betingelsen om gensidighed bl.a. er opfyldt:
”[…] når en konkurrent efter ønske fra en anden eller dennes accept over for vedkommende [dvs. envejs] afslører, hvad han agter at foretage sig, eller hvilken adfærd han
209
fremtidigt vil indtage på markedet.” (styrelsens tilføjelse).

370.

Det er endvidere ikke et krav, at parterne formelt har forpligtet sig over for hinanden til at indtage en adfærd. Retten fastslog i bl.a. Cimenteries m.fl., at:
”Det er således ikke nødvendigt for at fastslå en samordnet praksis, at det påvises, at
den pågældende konkurrent formelt har forpligtet sig over for en eller flere andre til at
indtage en adfærd, eller at konkurrenterne i fællesskab fastlægger deres fremtidige ad210
færd på markedet […].”

371.

Gensidigheden i kontakten mellem parterne bestod i, at HUGO BOSS bl.a. på forespørgsel fra
Ginsborg oplyste Ginsborg, hvad HUGO BOSS planlagde i forbindelse med fremtidige udsalg,
herunder tidspunktet for udsalgsperioder samt priser, rabatter og/eller mængder, jf. bevismaterialet i afsnit 3.4.

372.

Det fremgår af bevismaterialet i sagen, at det i flere tilfælde er Ginsborg, som anmoder HUGO
BOSS om informationer om fremtidige udsalgsaktiviteter, herunder priser, rabatter og/eller
mængder, hvorfor styrelsen vurderer, at der foreligger det fornødne element af gensidighed på
trods af, at HUGO BOSS oftest envejs sender informationer til Ginsborg.

373.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at kriteriet om kontakt mellem virksomhederne er opfyldt.
ii) Viljemæssig tilpasning eller fælles forståelse mellem parterne

374.

Styrelsen vurderer, at der foreligger en viljemæssig tilpasning eller fælles forståelse mellem
parterne om at agere på en bestemt måde i denne sag, og at dette kriterie derfor er opfyldt.

375.

HUGO BOSS har løbende afgivet informationer om virksomhedens fremtidige adfærd i forhold
til en række priser, rabatter og/eller mængder. Parterne bestrider ikke, at informationsudvekslingen har fundet sted, jf. afsnit 3.4.9.

__________________
206

Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1849.
Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1849-1850.
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Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1852. Jf. også Kommissionens
horisontale retningslinjer, punkt 62.
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Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1849.
210
Jf. Retten i Første Instans dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1852, hvori den ene part havde
informeret den anden part om sin adfærd på markedet. Jf. også Kommissionens horisontale retningslinjer, punkt 62.
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376.

Enhver kontakt mellem konkurrerende virksomheder, som indebærer, at en konkurrent informeres om den adfærd, som virksomheden påtænker eller har besluttet sig for at indtage på
markedet, udgør en samordnet praksis i strid med konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101,
når en sådan kontakt har til formål eller følge, at der opstår konkurrencevilkår, som ikke svarer
til det pågældende markeds normale vilkår. Det er tilstrækkeligt, at konkurrenten ved hjælp af
sine hensigtserklæringer fjerner eller væsentligt reducerer den usikkerhed, der er forbundet
211
med konkurrentens fremtidige adfærd på markedet.
Afstandtagen

377.

Det følger endvidere af praksis, at når en virksomhed modtager strategiske oplysninger fra en
konkurrent, formodes den at have accepteret oplysningerne og tilpasset sin adfærd derefter,
212
medmindre den klart tilkendegiver, at den ikke ønsker at modtage sådanne oplysninger.

378.

I sagen, Thyssen Stahl, slog Retten således fast, at:
”Såfremt en virksomhed har deltaget i møder, hvorunder der er forekommet konkurrencebegrænsende adfærd, er det tilstrækkeligt til at bevise dens deltagelse i denne ad213
færd, når der ikke foreligger indicier til støtte for det modsatte […].”

379.

I de forenede sager, Tate & Lyle, slog Retten endvidere fast, at:
” I øvrigt er den omstændighed, at kun én af deltagerne i de omtvistede møder meddelte
214
sine hensigter, ikke tilstrækkelig til at udelukke, at der var tale om en aftale.”

380.

En virksomheds accept af oplysninger kan ligeledes foreligge i form af virksomhedens manglende afstandtagen. Retten fandt i Cimenteries, at:
”[…] Lafarge havde fremprovokeret samtalen. Endvidere er der ikke noget i det af Lafarge udarbejdede referat, som viser, at selskabets repræsentant tog forbehold eller afstand, da Buzzi orienterede Lafarge om selskabets stilling med hensyn til det sydfranske
marked. Sagsøgerne kan ikke under disse omstændigheder reducere Lafarge's rolle under samtalen til, at selskabet blot rent passivt modtog de oplysninger, som Buzzi ensi215
digt havde besluttet at meddele Lafarge, uden at selskabet havde bedt om det.” (styrelsens understregninger).

381.

I de forenede sager, Aalborg Portland A/S m.fl., slog Domstolen fast, at:
”Ifølge fast retspraksis er det tilstrækkeligt, at Kommissionen beviser, at den pågældende virksomhed har deltaget i møder, hvorunder der blev indgået konkurrencestridige aftaler, uden klart at have taget afstand herfra, for at føre tilstrækkeligt bevis for,
at denne virksomhed deltog i kartellet. Når deltagelsen i sådanne møder er blevet bevist, påhviler det virksomheden at fremføre indicier af en sådan beskaffenhed, at den

__________________
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Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1852.
Jf. Rettens dom af 11. marts 1999 i sag T-141/94, Thyssen Stahl, præmis 177, som vedrørte informationsudveksling
foretaget på flere møder mellem parterne. Jf. også Rettens dom af 12. juli 2001 i De forenede sager T-202/98, T204/98 og T-207/98, Tate & Lyle, præmis 54. Jf. også Kommissionens horisontale retningslinjer, punkt 62.
213
Jf. Rettens dom af 11. marts 1999 i sag T-141/94, Thyssen Stahl, præmis 177.
214
Jf. Rettens dom af 12. juli 2001 i De forenede sager T-202/98, T-204/98 og T-207/98, Tate & Lyle, præmis 54, som
vedrørte informationsudveksling i form af ensidige hensigtserklæringer afgivet på flere møder mellem parterne.
215
Jf. Rettens dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1849.
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kan påvise, at dens deltagelse i de nævnte møder ikke var sket for at begrænse konkurrencen, og herved påvise, at den over for konkurrenterne havde oplyst, at den deltog i
møderne med et andet formål end deres […].
[…] at virksomheden, der har deltaget i det nævnte møde uden offentligt at tage afstand
fra det, der blev drøftet, har givet de andre deltagere det indtryk, at den tilsluttede sig
mødets resultat og ville rette sig efter det.
[…]
I den forbindelse virker den stiltiende godkendelse af et ulovligt initiativ, uden offentligt
at tage afstand fra dets indhold eller gøre myndighederne opmærksom på det, som en
tilskyndelse til at fortsætte overtrædelsen og hindrer, at den bliver opdaget. Denne medvirken udgør en form for passiv deltagelse i overtrædelsen, som derfor kan gøre virk216
somheden ansvarlig inden for rammerne af en samlet aftale.”
382.

Styrelsen bemærker i den forbindelse, at det fremgår af bevismaterialet, at Ginsborg ikke på
noget tidspunkt har taget afstand fra oplysningerne om HUGO BOSS’ fremtidige udsalg, herunder priser, rabatter og/eller mængder, ligesom Ginsborg i flere tilfælde efterspørger informationen.

383.

Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at der har foreligget en viljemæssig
tilpasning eller fælles forståelse mellem HUGO BOSS og Ginsborg om at udveksle informationer
om priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.
iii) Adfærden på markedet i forlængelse af samordningen samt årsagsforbindelse mellem
samordningen og adfærden

384.

Styrelsen vurderer, at kriteriet for, at der foreligger en adfærd på markedet i forlængelse af
samordningen samt en årsagsforbindelse mellem samordningen og adfærden, er opfyldt.

385.

Det følger af fast retspraksis, at der for så vidt angår årsagsforbindelsen mellem samordningen
i form af parternes kontakt og viljemæssige tilpasning samt parternes efterfølgende adfærd på
markedet gælder en formodning for, at virksomheder, som deltager i en samordning, og som
forbliver aktive på markedet, tager hensyn til samordningen ved fastlæggelsen af deres adfærd.

386.

Formodningen gælder så meget desto mere, når samordningen finder sted regelmæssigt og
217
over en lang periode.

387.

Styrelsen finder det dokumenteret, at parterne løbende har været i kontakt med hinanden, da
HUGO BOSS løbende og bl.a. efter anmodning fra Ginsborg har orienteret Ginsborg om priser,
rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden fra den 5. december
2014 til den 19. april 2018.

388.

Ginsborg har endvidere, som nævnt ovenfor, på intet tidspunkt taget afstand fra modtagelsen
af de pågældende oplysninger om HUGO BOSS’ priser, rabatter og/eller mængder ved fremtidige udsalg.

__________________
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Jf. Domstolens dom af 7. januar 2004 i de forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00
P og C-219/00 P, Aalborg Portland A/S m.fl. mod Kommissionen, præmis 82 og 84, som vedrørte informationsudveksling af priser foretaget på flere møder mellem parterne.
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Jf. Domstolens dom af 4. juni 2009 i sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mod Kommissionen, præmis 51 og 62.
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389.

Informationsudvekslingen har således fundet sted gennem en periode på ca. fire år, og både
HUGO BOSS og Ginsborg er fortsat aktive på markedet, hvorfor styrelsen i overensstemmelse
med fast retspraksis formoder, at parterne har taget hensyn til samordningen ved fastlæggelsen
af deres adfærd.

390.

Parterne har dog mulighed for at modbevise denne formodning.
i T-Mobile-sagen udtalte Domstolen, at:

218

I den præjudicielle afgørelse

”[…] Hvis det kan godtgøres, at virksomhederne har foretaget samordning og er forblevet aktive på markedet, er det berettiget at kræve af dem, at de fører bevis for, at denne
219
samordning ikke har haft indflydelse på deres adfærd på det nævnte marked.”
391.

Ginsborg har oplyst styrelsen, at Ginsborg ikke på noget tidspunkt har ændret priser, rabatter
eller varesortiment på baggrund af oplysninger modtaget fra HUGO BOSS, jf. afsnit 3.4.9. Det
forhold ændrer efter styrelsens vurdering ikke ved, at selve modtagelsen af de pågældende informationer også kan have påvirket Ginsborg til ikke at foretage en ændring i sin adfærd, hvilket
ligeledes kan være konkurrencebegrænsende.

392.

Styrelsen bemærker i den forbindelse, at det er afgørende, at informationsudvekslingen mindsker den strategiske usikkerhed og øger risikoen for en begrænsning af konkurrencen og hem220
melig samordning, og således ikke om parterne har ændret deres adfærd på baggrund af de
modtagne informationer.

393.

Ginsborg har endvidere oplyst styrelsen i forhold til baggrunden for informationsudvekslingen,
at:
”[…] Ginsborg bemærkede, at de kun var interesseret i at vide, hvilke varer der var eller
ville komme på udsalg andre steder, fx i forbindelse med Super Bazaar i Magasin, så
Ginsborg kunne være på forkant ift. kunderne og evt. give et andet produkt gratis med
221
i købet, som f.eks. et slips.” (styrelsens understregning).

394.

Derudover har Ginsborg i sit høringssvar bekræftet, at Ginsborg forsøgte at imødekomme kundernes ønsker ved at tilbyde en gratis vare som supplement på baggrund af de modtagne oplysninger fra HUGO BOSS. Det forhold, at en vare gives gratis, anser styrelsen dog for at kunne
sidestilles med at ændre prisen. Ginsborg har efter styrelsens vurdering således indrettet sig på
baggrund af de modtagne oplysninger.

395.

Det er styrelsens vurdering, at Ginsborg endvidere har kunnet bruge oplysningerne fra HUGO
BOSS til at fastlægge sin adfærd på markedet, da Ginsborg som følge af informationsudvekslingen kan være blevet bekendt med, hvilke varer det ikke var relevant at sætte på udsalg, og som
Ginsborg dermed fortsat kunne sælge til fuld pris med mindre risiko for at miste omsætning.

396.

Ginsborg har i en række tilfælde ved modtagelsen af detaljerede lister over, hvilke varer HUGO
BOSS ville sætte på udsalg, og i enkelte tilfælde oplysninger om antal af den enkelte vare, haft
mulighed for at konstatere, hvorvidt Ginsborg på tidspunktet for modtagelsen af listerne havde
de samme varer i sit sortiment (eller på lager), som HUGO BOSS ville sætte på udsalg. Disse
oplysninger ville kunne bestyrke Ginsborg i, at Ginsborg fortsat kunne sælge øvrige varer, hvor

__________________
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Jf. bl.a. Domstolens dom af 4. juni 2009 i sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mod Kommissionen, præmis 51.
Jf. Domstolens dom af 4. juni 2009 i sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. mod Kommissionen, præmis 61.
220
Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1852. Jf. også de horisontale
retningslinjer, punkt 62.
221
Jf. bilag 7, Styrelsens referat af 11. oktober 2019 vedrørende MOB-møde med Ginsborg afholdt den 27. september
2019 med Ginsborgs bemærkninger.
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der ikke var overlap med de af HUGO BOSS’ nedsatte varer, til fuld pris med mindre risiko for at
miste omsætning.
397.

Det er styrelsens vurdering, at Ginsborg således har kunnet bruge oplysningerne fra HUGO
BOSS til at fastlægge sin adfærd på markedet.

398.

Parterne har dermed ikke fremlagt dokumentation, som afkræfter formodningen for, at den løbende informationsudveksling har haft indflydelse på deres adfærd.

399.

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at der foreligger en adfærd på markedet i forlængelse af samordningen samt årsagsforbindelse mellem samordningen og adfærden.

4.3.2.3

Delkonklusion vedrørende samordnet praksis

400.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at betingelserne for at fastslå, at der
foreligger en samordnet praksis mellem HUGO BOSS og Ginsborg, er opfyldt.

401.

Det er samlet styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborg fra den 5. december 2014 til den
19. april 2018 har deltaget i en sammenhængende samordnet praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.

402.

Styrelsen konkluderer derfor, at betingelsen i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 om,
at der skal være en aftale, vedtagelse eller samordnet praksis, er opfyldt.

4.3.3

Til formål og/eller til følge at begrænse konkurrencen

403.

Den tredje betingelse for, at forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 finder anvendelse, er som nævnt, at den samordnede praksis direkte eller indirekte har til formål eller
til følge at begrænse konkurrencen.

404.

Et af grundprincipperne i TEUF artikel 101, stk. 1, som svarer til konkurrencelovens § 6, stk. 1,
og som kommer til udtryk i EU-retspraksis, er, at hver enkelt erhvervsdrivende uafhængigt skal
222
tage stilling til den politik, som den vil føre på det fælles marked.

405.

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4.3.2 er der i denne sag tale om en samordnet praksis om informationsudveksling mellem HUGO BOSS og Ginsborg af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg.

406.

Forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101, omfatter både horisontale og
vertikale aftaler og samordnet praksis.

407.

Horisontale aftaler er aftaler indgået mellem virksomheder i samme omsætningsled. Vertikale
aftaler er derimod aftaler, der er indgået mellem virksomheder i forskellige omsætningsled. Se
oversigt over relevante omsætningsled i afsnit 3.3.1.

408.

Horisontale aftaler betragtes generelt som mere skadelige for konkurrencen end vertikale afta223
ler, da parterne i en horisontal aftale ofte vil være konkurrenter.

__________________
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Jf. Domstolens dom af 19. marts 2015 i sagen C-286/13 P, Dole Food Company m.fl. mod Europa Kommissionen, præmis
119.
223
Jf. Kommissionens vertikale retningslinjer, punkt 98.
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409.

I det følgende foretages først en vurdering af, hvorvidt der foreligger en samordnet praksis af
horisontal karakter og dernæst, om den samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen.

4.3.3.1

Den samordnede praksis er af horisontal karakter

410.

Styrelsen vurderer, at den samordnede praksis mellem HUGO BOSS og Ginsborg er af horisontal
karakter. Dette understøttes af retspraksis.

411.

I sagen Tate & Lyle m.fl. slog Retten fast, at en producents påstand om, at denne alene deltog i
det omhandlende møde i sin rolle som kunde og ikke som konkurrent til de andre deltagende
producenter, ikke var tilstrækkelig til at godtgøre, at producenten ikke havde til hensigt at begrænse konkurrencen ved sin deltagelse i mødet. Ifølge Retten ville producenten nemlig ikke
kunne undgå af tage hensyn til de oplysninger, som denne havde fået under mødet, uanset om
224
producenten alene mente at deltage i sin rolle som kunde.

412.

I Konkurrencerådets afgørelse af 12. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger,
anførte Konkurrencerådet, at der ud over en vertikal udveksling af oplysninger mellem Bestsellers engrosvirksomhed og de enkelte samarbejdspartneres butikker også var en risiko for ulovlig horisontal informationsudveksling, som følge af, at Bestseller selv ejede egne detailbutikker,
225
og dermed var vertikalt integreret på detailmarkedet. Konkurrencerådet udtalte i sagen følgende om den horisontale informationsudveksling:
”Det horisontale problem i sagen er koncentreret om, hvorvidt de oplysninger, som de
selvstændige konceptbutikker lovligt kan indberette til Bestsellers engrosvirksomhed,
gøres tilgængelige for andre selvstændige eller Bestseller-ejede butikker, så der dermed
er risiko for, at konkurrencen mellem deltagerne i Bestsellers konceptkæder begræn226
ses.”

413.

I Konkurrencerådets afgørelse af 23. oktober 2013, Aftaler om omstrukturering af kædesamarbejde i Dagrofa ApS, anførte Konkurrencerådet, at udveksling af informationer mellem Dagrofa
og selvstændige købmænd indebar en risiko for horisontal informationsudveksling, idet Dagrofa selv ejede en del af købmandsbutikkerne i SuperBest og Spar-kæderne og dermed både var
grossist og konkurrent til de selvstændige købmænd. Konkurrencerådet udtalte i sagen i overensstemmelse med Bestseller-sagen følgende om den horisontale informationsudveksling:
”Styrelsen har umiddelbart tilsvarende betænkeligheder i denne sag, som rådet gav udtryk for i Bestseller-sagen, nemlig at de oplysninger, som de individuelle købmænd vil
indberette til Dagrofa, vil kunne gøres tilgængelige for andre selvstændige eller Dagrofa ejede købmænd, så der dermed er risiko for, at konkurrencen mellem købmændene
vil blive begrænset.”

414.

I Sø- og Handelsrettens dom af 21. oktober 2019 i sagen, Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet, stadfæstede Sø- og Handelsretten Konkurrenceankenævnets afgørelse, hvorefter parterne fandtes at være aktuelle konkurrenter på tidspunktet for indgåelsen af kundedelingsaftalen, hvorfor der var tale om en horisontal aftale og ikke en vertikal aftale som en del af

__________________
224

Jf. Rettens dom af 12. juli 2001 i De forenede sager T-202/98, T-204/98 og T-207/98, Tate & Lyle, præmis 62-67.
Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 12. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger, punkt 227 sammenholdt
med punkt 47.
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Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 12. marts 2010, Bestseller – indberetning af prisoplysninger, punkt 231.
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parternes distributionsaftale eller som udtryk for et agentforhold.
anførte herom i kendelsen:

227

Konkurrenceankenævnet

”Efter Konkurrenceankenævnets opfattelse skal MCD og MPE Distribution anses for
konkurrenter i forhold til den indgåede kundedelingsaftale. Der er derfor tale om en
horisontal aftale.
Om baggrunden for denne vurdering bemærkes, at MCD og MPE Distribution - for så
vidt angår kundedelingsaftalen - udøver samme form for erhvervsvirksomhed i samme
led af omsætningskæden dvs. salg af distribution af adresseløse forsendelser via Post
Danmark. I den forbindelse henvender parterne sig til samme type af kunder, hvilket
også ses tydeligt ud af sms-korrespondancen. MPE Distribution forhandlede - ligesom
MCD - selv slutprisen med sine kunder og bar selv den økonomiske risiko i relation til
disse.
Dermed konkurrerer parterne - eller kunne i fravær af aftalen have konkurreret - om
de samme kunder på et kommercielt marked og er følgelig at betegne som aktuelle kon228
kurrenter på samme relevante marked.”
415.

HUGO BOSS er som nævnt i afsnit 3.2.1 leverandør/producent af beklædningsgenstande af
mærket Hugo Boss. HUGO BOSS leverer således egenproducerede beklædningsgenstande til
selvstændige forhandlere via sin engrosafdeling, HUGO BOSS Forhandler. Derudover er HUGO
BOSS via virksomhedens detailafdeling, HUGO BOSS Detail, forhandler af beklædningsgenstande af samme mærke i egne detailbutikker.

416.

HUGO BOSS findes på baggrund af ovenstående at være vertikalt integreret på detailmarkedet.

417.

Ginsborg er som nævnt i afsnit 3.2.2 også forhandler af beklædningsgenstande af mærket Hugo
Boss.

418.

HUGO BOSS og Ginsborg er derfor konkurrenter på detailmarkedet for beklædningsgenstande,
da de begge driver detailbutikker, hvori de begge forhandler beklædningsgenstande af mærket
Hugo Boss, jf. afsnit 4.1.1.

419.

Som det fremgår af afsnittet om den geografiske markedsafgrænsning, jf. afsnit 4.1.2, er begge
parter endvidere til stede på et muligt nationalt detailmarked for beklædningsgenstande, ligesom de også begge er til stede på et muligt bredere marked inden for EU eller et snævrere lokalt
marked.

420.

Det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborg er aktuelle konkurrenter på detailmarkedet for beklædningsgenstande.

421.

Parterne har anført, at den samordnede praksis er af vertikal karakter. Dette begrunder parterne med, at informationsudvekslingen finder sted mellem HUGO BOSS som leverandør/producent og Ginsborg som forhandler.

__________________
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Jf. Sø- og Handelsrettens dom af 21. oktober 2019, Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet, side 103.
Jf. Sø- og Handelsrettens dom af 21. oktober 2019, Mediacenter Danmark A/S mod Konkurrencerådet, side 88-89.
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422.

Styrelsen anerkender, at det er muligt, at der som led i informationsudvekslingen også er udvekslet oplysninger, der har en sammenhæng med parternes vertikale forhold som leverandør/producent og forhandler. Eventuelle oplysninger udvekslet som led i parternes vertikale
forhold er imidlertid ikke genstand for denne sag.

423.

Ifølge HUGO BOSS er det HUGO BOSS’ engrosafdeling, som informerer Ginsborg. Styrelsen bemærker hertil, at det forhold, at Ginsborg efter parternes opfattelse alene har haft kontakt med
HUGO BOSS’ engrosafdeling, ikke ændrer ved, at det fremgår af sagens materiale, at informationen vedrører priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg i HUGO
BOSS Detail, som er i konkurrence med Ginsborg på detailmarkedet.

424.

Det er objektivt konstaterbart, at informationsudvekslingen vedrører priser, rabatter og/eller
mængder af visse dele af varesortimentet i HUGO BOSS’ detailbutikker. Informationen vedrører
således HUGO BOSS’ og Ginsborgs aktiviteter på detailmarkedet for beklædningsgenstande,
hvor parterne er aktuelle konkurrenter, og ikke engrosmarkedet.

425.

Det fremgår bl.a. af nedenstående e-mail af den 22. november 2016, at HUGO BOSS informerede
Ginsborg om, hvilke varer HUGO BOSS ville sætte på udsalg i sine detailbutikker i bl.a. Magasin
og Illum til bl.a. Black Friday og et VIP event, samt med hvilken rabat varerne ville komme på
udsalg:
”Hej,
For Jeres information vil HUGO BOSS deltage i VIP aften i Magasin og Illum den 22 November samt 6 December (-20% på sortiment foruden NOS). På Black Friday 27 November t.o.m Søndag kommer HUGO BOSS at deltage med varer fra S16, W15 og S15 i Magasin (-30%).
Mellem den 12-16 December vil HUGO BOSS kunder, fra HUGO BOSS eget kundekartotek
blive inviteret på en Pre-view af Udsalg til BOSS butikken (-30%). Priserne vil blive matchede i Illum og Magasin.
Mvh
[Wholesale director i HUGO BOSS]”.

229

426.

Endvidere er både HUGO BOSS’ engros- og detailafdelingen en del af én og samme virksomhed,
nemlig HUGO BOSS, hvorfor afdelingerne er del af samme økonomiske enhed. HUGO BOSS har i
sit høringssvar også bekræftet, at HUGO BOSS er ”én virksomhed, der både er producent og forhandler af HUGO BOSS produkter”.

427.

HUGO BOSS har i sit høringssvar oplyst, at der imidlertid er vandtætte skotter mellem engrosog detailafdelingen, og at afdelingerne således ikke har adgang til fortrolige oplysninger om hinanden.

428.

Uanset, at HUGO BOSS i sit høringssvar har anført, at HUGO BOSS Forhandler ”ikke [har] adgang
til konkrete oplysninger i HUGO BOSS Detail” og […], samt at HUGO BOSS Forhandler ”alene kender til oplysninger, der allerede betragtes som almindelig kendte i markedet”, og at HUGO BOSS
Forhandlers informationer til HUGO BOSS Detail ”blev begrænset til allerede markedskendte oplysninger og generelle oplysninger om markedssædvaner for HUGO BOSS”, kan det konstateres, at

__________________
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Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 22. november 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.

SIDE 79

VURDERING

HUGO BOSS Forhandler har været i besiddelse af og videregivet meget detaljerede oplysninger
om HUGO BOSS Details aktiviteter, jf. bevismaterialet i klagepunktsmeddelelsens afsnit 3.4.
429.

Det fremgår endvidere af bevismaterialet, jf. afsnit 3.4, at [Administrerende direktør i HUGO
BOSS] har foretaget en del af informationsudvekslingen, jf. afsnit 3.4.2. [Administrerende direktør i HUGO BOSS] er som administrerende direktør både ansvarlig for engrosafdelingen og detailafdelingen, hvorfor [Administrerende direktør i HUGO BOSS] har kendskab til HUGO BOSS’
adfærd på både engros- og detailmarkedet.

430.

I overensstemmelse med Tate & Lyle-sagen finder styrelsen derfor, at det ikke har betydning, at
parterne selv anfører, at informationsudvekslingen er foretaget til brug for engrosafdelingen,
da såvel engros- og detailafdelingen er en del af samme virksomhed, nemlig HUGO BOSS, da den
administrerende direktør for begge afdelinger har foretaget dele af informationsudvekslingen,
og da informationen vedrører HUGO BOSS’ detailbutikker.

431.

Det er styrelsens vurdering, at HUGO BOSS således ikke har dokumenteret, at der er vandtætte
skotter mellem de to enheder. Uanset, at der måtte være søgt etableret sådanne vandtætte skotter, kan det konstateres, at oplysninger vedrørende HUGO BOSS’ detailbutikkers fremtidige priser, rabatter og/eller mængder under alle omstændigheder er blevet videregivet fra HUGO
BOSS’ engrosafdeling til Ginsborg.

432.

På baggrund af ovenstående finder styrelsen, at informationsudvekslingen er af horisontal karakter, da informationsudvekslingen vedrører oplysninger om detailmarkedet for beklædningsgenstande, hvor HUGO BOSS og Ginsborg er konkurrenter. Oplysningerne udvekslet mellem HUGO BOSS og Ginsborg vedrører ikke parternes forhold som leverandør og forhandler.

4.3.3.2

Visse former for aftaler m.v. har til formål at begrænse konkurrencen

433.

Konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101 sondrer mellem aftaler m.v., som har til formål at begrænse konkurrencen og aftaler m.v., som ikke har til formål at begrænse konkurrencen, men som har konkurrencebegrænsende virkninger.

434.

Det fremgår af EU-retspraksis, at visse former for aftaler m.v. mellem virksomheder kan være
tilstrækkeligt skadelige for konkurrencen til, at det ikke er nødvendigt at undersøge deres virk230
ninger for konkurrencen.

435.

Denne retspraksis bunder i den omstændighed, at visse former for aftaler m.v. mellem virksom231
heder efter deres art kan betragtes som skadelige for de normale konkurrencevilkår.

436.

Begrebet ”konkurrencebegrænsende formål” skal fortolkes indskrænkende. For at kunne begrunde at en aftale har et konkurrencebegrænsende formål, uden at det er nødvendigt at foretage en analyse af dens følger, må der foreligge pålidelige og solide erfaringer for, at det kan
233
fastslås, at aftalen efter sin art er skadelig for konkurrencen.

232

__________________
230

Jf. Domstolens dom af 16. juli 2015 i sag C-172/14, ING Pensii, præmis 31. Jf. også Domstolens dom af 11. september
2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 49 og den i dommene nævnte retspraksis.
231
Jf. Domstolens dom af 16. juli 2015 i sag C-172/14, ING Pensii, præmis 31. Jf. også Domstolens dom af 11. september
2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 50 og den i dommene nævnte retspraksis.
232
Jf. Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 58. Jf. også
Domstolen dom af 2. april 2020 i sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 54 og Domstolens dom af 30. januar 2020 i
sag C-307/18, Generics, præmis 67.
233
Jf. Domstolen dom af 2. april 2020 i sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 76 og 79.
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437.

Ifølge fast EU-retspraksis er det væsentligste kriterie for at afgøre, om en aftale m.v. har et konkurrencebegrænsende formål, konstateringen af, at en sådan aftale m.v. ”i sig selv er tilstrække234
ligt skadelig for konkurrencen.” Hvis en aftale har et konkurrencebegrænsende formål, er det
235
således ikke nødvendigt at påvise konkrete virkninger på markedet.

438.

I Konkurrenceankenævnets kendelse af 21. oktober 2014 i CAD-sagen fastslog Konkurrenceankenævnet, at en aftale m.v. må anses for at have et konkurrencebegrænsende formål, når der
foreligger ”fornøden sikkerhed for, at tiltaget efter sin karakter i den givne markedsmæssige sammenhæng objektivt bedømt rummer et sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at
det ikke er fornødent at påvise faktisk indtrådte skadevirkninger. Såfremt en vedtaget bestemmelse i sig selv har til formål at begrænse konkurrencen, er det ikke nødvendigt at undersøge, om
236
bestemmelsen vil have negative virkninger for konkurrencen på det relevante marked til følge.”
Informationsudveksling om fremtidige priser, rabatter og mængder mellem konkurrenter antages generelt at have til formål at begrænse konkurrencen

4.3.3.2.1

439.

Den konkurrencebegrænsning, der er genstand for denne sag, består i informationsudveksling
af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg mellem HUGO BOSS
og Ginsborg.

440.

Informationsudvekslingen mellem parterne kan potentielt begrænse intrabrand konkurrencen
på varer af mærket Hugo Boss, da begge parter forhandler disse.

441.

Hvis en virksomhed underretter sin konkurrent om sin fremtidige strategi om fx priser eller
rabatter på virksomhedens produkter, vil det mindske konkurrentens usikkerhed om virksomhedens fremtidige adfærd på markedet, hvilket vil øge risikoen for hemmelig samordning og en
237
begrænsning af konkurrencen.

442.

Retten fastslog i bl.a. Cimenteries m.fl., at:
”[…] Det er tilstrækkeligt, at konkurrenten ved hjælp af sine hensigtserklæringer fjerner
eller væsentligt reducerer den usikkerhed, der er med hensyn til virksomhedens fremti238
dige adfærd på markedet […].”

443.

Grundtanken bag TEUF artikel 101 er, at enhver erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling
239
til den politik, som virksomheden vil føre på markedet.

444.

I Dole Food Company m.fl. fastlog Domstolen, at:
”Det skal hvad nærmere angår udveksling af oplysninger mellem konkurrenter bemærkes, at de for begrebet samordnet praksis forudsatte kriterier koordination og samar-

__________________
234

Jf. Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 57.
Jf. Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 52. Jf. også Domstolens dom af 8. juli 1999 i sag C-49/92 P, Kommissionen mod Anic Partecipazioni, præmis 99. Jf. også Retten i Første
Instans’ dom af 9. juli 2003 i sag T-224/00, Archer Daniels mod Kommissionen, præmis 142. Jf. også Domstolens dom
af 20. november 2008 i sag C-209/07, Kommissionen mod Beef Industry m.fl., præmis 16.
236
Jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 21. oktober 2014, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark mod Konkurrencerådet, side 12.
237
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 62.
238
Jf. Retten i Første Instans dom af 15. marts 2000 i sag T-25/95, Cimenteries, præmis 1852, hvori den ene part havde
informeret den anden part om sin adfærd på markedet. Jf. også de horisontale retningslinjer, punkt 62.
239
Jf. Domstolens dom af 19. marts 2015 i sag C-286/13 P, Dole Food Company m.fl. Europa-Kommissionen, præmis 119.
235
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bejde skal forstås ud fra den grundtanke, der ligger bag traktatens konkurrencebestemmelser, hvorefter enhver erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling til den politik,
han vil føre på det fælles marked (dom T-Mobile Netherlands m.fl., C-8/08,
EU:C:2009:343, præmis 32 og den deri nævnte retspraksis).
Selv om dette krav om uafhængighed ganske vist ikke udelukker de erhvervsdrivendes
ret til rationelt at tilpasse sig deres konkurrenters konstaterede eller antagelige adfærd, udelukker det imidlertid kategorisk enhver direkte eller indirekte kontakt mellem
sådanne erhvervsdrivende, der er egnet til enten at have indflydelse på en eksisterende
eller potentiel konkurrents adfærd på markedet eller over for en sådan konkurrent at
afsløre den adfærd, som man selv har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer
at udvise på dette marked, når sådanne kontakter har til formål eller til følge, at der
opstår konkurrencevilkår, som ikke svarer til det pågældende markeds normale vilkår
i betragtning af produkternes eller de præsterede tjenesteydelsers art, størrelsen og antallet af virksomheder på markedet samt dettes omfang (dom T-Mobile Netherlands
m.fl., EU:C:2009:343, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).
Domstolen har således fastslået, at en aftale om udveksling af oplysninger mellem konkurrenter kan være i strid med konkurrencereglerne, såfremt den formindsker eller
fjerner usikkerhedsgraden vedrørende det relevante markeds funktion og følgelig be240
grænser konkurrencen mellem virksomhederne […].” (styrelsens understregning).
445.

Praksis viser, at aftaler m.v. om informationsudveksling af strategiske, individualiserede og fremtidige forhold som fx priser, rabatter og mængder har til formål at begrænse konkurrencen,
241
fordi de udgør overtrædelser, der i sig selv er tilstrækkelig skadelige for konkurrencen.

446.

Dette skyldes bl.a., at priser og mængder generelt er de mest åbenlyse konkurrenceparametre
mellem virksomheder, og at udveksling af oplysninger herom sætter de normale markedsvilkår
ud af kraft, da der er tale om informationer, som afgiveren normalt ville holde for sig selv, og
som modtageren omvendt normalt heller ikke ville kunne forvente at få, hvis det ikke netop var
på grund af informationsudvekslingen. En virksomhed, der får kendskab til fx en konkurrents
fremtidige priser, vil frit kunne indrette sin egen prisstrategi herefter uden at løbe samme risiko
for at miste indtægter eller markedsandele, som hvis virksomheden ikke havde oplysninger om
konkurrentens fremtidige prisadfærd.

447.

Dette var tilfældet i bl.a. Dole Food Company m.fl., hvor informationsudveksling forud for en
prisfastsættelse havde til formål at begrænse konkurrencen på markedet, selvom informationsudvekslingen ikke var direkte knyttet til detailprisen, da informationsudvekslingen kunne
mindske usikkerheden om konkurrentens forventelige adfærd. Domstolen anførte, at:
”Navnlig bør en udveksling af oplysninger, der kan fjerne betydelige usikkerhedsmomenter hos parterne med hensyn til tidspunktet for, omfanget af og fremgangsmåden i
forbindelse med den tilpasning af adfærden på markedet, som de berørte virksomheder
vil gennemføre, antages at have et konkurrencebegrænsende formål (jf. i denne retning
dom T-Mobile Netherlands m.fl., EU:C:2009:343, præmis 41).

__________________
240

Jf. Domstolens dom af 19. marts 2015 i sag C-286/13 P, Dole Food Company m.fl. Europa-Kommissionen, præmis 119121, som vedrørte informationsudveksling foretaget forud for parternes prissætning.
241
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 74. Jf. også bl.a. Domstolens dom af 19. marts 2015 i sag C-286/13 P, Dole Food
Company m.fl. Europa-Kommissionen, præmis 122-124 og 134.
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I øvrigt kan en samordnet praksis have et konkurrencebegrænsende formål, selv når
den ikke er direkte knyttet til detailpriserne. Ordlyden af artikel 81, stk. 1, EF giver således ikke mulighed for at antage, at denne bestemmelse kun forbyder samordnet praksis, som har en direkte indvirkning på den pris, som den endelige forbruger betaler (jf. i
denne retning dom T-Mobile Netherlands m.fl., EU:C:2009:343, præmis 36).
[…] Kommissionen med rette kunne konkludere, at kommunikationen forud for prisfastsættelsen, idet den for hver af deltagerne kunne formindske usikkerheden med hensyn
til konkurrenternes forventelige adfærd, havde til formål at føre til konkurrencebetingelser, der ikke svarede til de normale markedsbetingelser, og således gav anledning til
en samordnet praksis, der havde til formål at begrænse konkurrencen som omhandlet
242
i artikel 81 EF.” (styrelsens understregninger).
Strategiske, individualiserede og fremtidige forhold
448.

Aftaler m.v. om informationsudveksling af strategiske, individualiserede og fremtidige forhold
som fx priser, rabatter og mængder har som nævnt til formål at begrænse konkurrencen.

449.

Strategiske oplysninger er oplysninger, som mindsker den strategiske usikkerhed på markedet.
Strategiske oplysninger kan bl.a. være oplysninger om priser (fx faktiske priser, rabatter, prisforhøjelser, prisnedsættelser og prisnedslag), mængder, omsætning, afsætning, kapacitet, risici
243
m.v.

450.

Udveksling af strategiske oplysninger om fx priser, rabatter og mængder mindsker usikkerheden på markedet, således at virksomhederne får bedre mulighed for at indrette deres adfærd
efter de pågældende oplysninger, hvilket kan mindske deres incitament til at konkurrere med
244
hinanden.

451.

Oplysninger om rabatter er særligt af strategisk karakter, når virksomhederne kender førprisen
på varen. Virksomhederne på detailmarkedet for beklædningsgenstande kender ofte de vejledende udsalgspriser.

452.

I forhold til oplysninger om mængder kan det fx have stor strategisk betydning for en virksomhed at vide, om en konkurrent vil sætte 10 eller 500 par bukser på udsalg, da virksomheden
muligvis vil finde, at der ikke foreligger en stor risiko for at miste kunder ved at holde virksomhedens priser høje, hvis virksomheden ved, at kunderne kun kan købe 10 par bukser til den
nedsatte pris hos konkurrenten. Dette gælder særligt i tilfælde, hvor virksomheden også får information om, i hvilken specifik butik den pågældende varemængde vil blive sat på udsalg.

453.

Med individualiserede oplysninger skal forstås det modsatte af aggregerede eller samlede oplysninger, hvor det ikke er muligt at aflæse eller få et rimeligt skøn over de enkelte aftaledeltageres priser og mængder m.v. Det er som udgangspunkt usandsynligt, at udvekslingen af aggregerede oplysninger, dvs. oplysninger, hvor det ikke er muligt at genkende virksomhedsspecifikke oplysninger, vil give anledning til restriktive virkninger for konkurrencen. Derimod vil
udvekslingen af individualiserede oplysninger gøre det lettere for virksomhederne at skabe en

__________________
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Jf. Domstolens dom af 19. marts 2015 i sag C-286/13 P, Dole Food Company m.fl. Europa-Kommissionen, præmis 121123 og 134.
243
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 86.
244
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 86.
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245

fælles forståelse på markedet. Individualiserede oplysninger kan fx være priser på specifikke
varer, mængder af specifikke varer m.v.
454.

Endelig er det primært informationer om fremtidige tiltag, som kan begrænse konkurrencen.
Modsat er det som udgangspunkt usandsynligt, at udveksling af oplysninger om tidligere tiltag
vil medføre konkurrencebegrænsende samordning, da de ikke giver noget fingerpeg om kon246
kurrenters fremtidige adfærd eller skaber en fælles forståelse på markedet.

455.

Oplysninger om fremtidige tiltag kan endvidere deles op i henholdsvis påtænkte fremtidige tiltag og bindende fremtidige tiltag.

456.

Ved påtænkte, fremtidige tiltag om fx priser m.v. forstås oplysninger om priser, som virksomheden ikke offentligt fuldt ud har forpligtet sig til at sælge til i fremtiden, og som virksomheden
derfor frit kan ændre. Udveksling af individualiserede oplysninger om påtænkte fremtidige pri247
ser m.v. mellem konkurrenter anses for at have et konkurrencebegrænsende formål.

457.

Modsat påtænkte priser m.v. forstås oplysninger om bindende priser. Der er tale om bindende
priser, når virksomheden offentligt fuldt ud har forpligtet sig til at sælge til bestemte priser i
fremtiden, dvs. at virksomheden ikke længere kan ændre dem. Udveksling af sådanne bindende
248
priser kan som udgangspunkt ikke anses for at have et konkurrencebegrænsende formål.

458.

Det er på baggrund af ovennævnte praksis fastslået, at samordnet praksis om informationsudveksling af strategiske, individualiserede og fremtidige forhold som fx priser m.v. generelt anses
for at have til formål at begrænse konkurrencen, når den mindsker eller fjerner usikkerhedsmomenter med hensyn til de berørte virksomheders påtænkte adfærd.

4.3.3.3

Informationsudvekslingen mellem HUGO BOSS og Ginsborg har til formål
at begrænse konkurrencen

459.

HUGO BOSS mener, at informationsudvekslingen hverken har til formål eller til følge af begrænse konkurrencen, og at konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101 derfor ikke finder anvendelse i denne sag, jf. afsnit 3.4.9.

460.

Ved vurderingen af, hvorvidt parternes adfærd i nærværende sag er tilstrækkelig skadelig for
konkurrencen til at kunne anses for at have et konkurrencebegrænsende formål, tages der udgangspunkt i dansk praksis og EU-retspraksis, jf. afsnit 4.3.3.2. Det følger således af praksis, at
der skal foretages en konkret vurdering af:
i)

indholdet af den samordnede praksis,

ii) de målsætninger, der søges gennemført med den samordnede praksis, og
iii) den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori den samordnede praksis
249
indgår.

__________________
245

Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 89.
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 90.
247
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 74, fodnote 4 (grundet sproglige nuancer i den danske oversættelse, henholder
styrelsen sig til den engelske udgave som anvender betegnelsen ”intented”)
248
Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 74, fodnote 4 (grundet sproglige nuancer i den danske oversættelse, henholder
styrelsen sig til den engelske udgave som anvender betegnelsen ”intented”)
249
Jf. Domstolens dom af 16. juli 2015 i sag C-172/14, ING Pensii, præmis 33. Jf. også Domstolens dom af 11. september
2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 53. Jf. også Domstolens dom af 4. juni 2009 i sag C8/08,
246
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4.3.3.3.1

Indholdet af den samordnede praksis

461.

I det følgende foretages en gennemgang af informationsudvekslingen mellem HUGO BOSS og
Ginsborg, der udgør den samordnede praksis, med henblik på at vurdere, om den samordnede
praksis efter sit indhold har til formål at begrænse konkurrencen.

462.

Ved vurderingen af indholdet af den samordnede praksis om informationsudveksling skal det
vurderes, om der foreligger udveksling af oplysninger om strategiske, individualiserede og
fremtidige forhold som fx priser, rabatter og mængder, som anses for at have til formål at be250
grænse konkurrencen, jf. afsnit 4.3.3.2.1.
Udveksling af strategiske, individualiserede informationer vedrørende påtænkte, fremtidige priser m.v.

463.

Det følger af e-mailkorrespondancen gengivet i afsnit 3.4, at HUGO BOSS i perioden fra den 5.
december 2014 til den 19. april 2018 jævnligt har sendt informationer til Ginsborg.

464.

Informationsudvekslingen vedrører oplysninger om priser, rabatter og/eller mængder i HUGO
BOSS’ detailbutikker. Informationsudvekslingen vedrører således ikke HUGO BOSS’ aktiviteter
på engrosmarkedet.

465.

Styrelsen fremhæver nedenstående e-mailkorrespondancer fra sagsfremstillingen som en ikkeudtømmende eksemplificering af HUGO BOSS’ og Ginsborgs informationsudveksling.

466.

Den 5. april 2016 sendte HUGO BOSS nedenstående e-mail til Ginsborg:
”Framsänder härmed listan på de varor vi kommer att ha med på Super Bazaar från
251
onsdag kväll d.27/4 – 1/5”. (styrelsens understregning).

467.

Af den i e-mailen vedhæftede liste fremgik antal varer, varenummer, førpris, udsalgspris, rabat
m.v., jf. afsnit 3.4.3. E-mailen blev sendt 22 dage før det pågældende udsalg hos HUGO BOSS i
Magasin.

468.

HUGO BOSS fremsendte endvidere i en e-mail af den 13. oktober 2016 en liste over, hvilke varer
der ville komme på udsalg til Super Bazaar i Magasin og Midseason Sale i Illum fra den 20. oktober 2016 til 23. oktober 2016. Listen indeholdt foruden angivelsen af varer og varenummer
ligeledes informationer om bl.a. priser, rabatter og mængder, jf. afsnit 3.4.6. E-mailen blev sendt
syv dage før det pågældende udsalg hos HUGO BOSS.

469.

I e-mail af 22. november 2016 fremsendte HUGO BOSS informationer til Ginsborg om deltagelse
i aktuelle og fremtidige udsalg i Magasin, Illum og HUGO BOSS’ egen enkeltstående butik, herunder hvilket varesortiment der ville komme på udsalg:
”Hej

__________________
T-Mobile Netherlands BV m.fl., præmis 43 og 27. Jf. også Domstolens dom af 6. oktober 2009 i de forenede sager C501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P og C-519/06 P, GlaxoSmithKline, præmis 58. Jf. også Kommissionens horisontale
retningslinjer, punkt 25.
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Jf. de horisontale retningslinjer, punkt 73.
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Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 5. april 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO
BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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For Jeres information vil HUGO BOSS deltage i VIP aften i Magasin og Illum den 22 November samt 6 December (-20% på sortiment foruden NOS). På Black Friday 27 November t.o.m Søndag kommer HUGO BOSS at deltage med varer fra S16, W15 og S15 i
Magasin (-30%).
Mellem den 12-16 December vil HUGO BOSS kunder, fra HUGO BOSS eget kundekartotek blive inviteret på en Pre-view af Udsalg til BOSS butikken (-30%). Priserne vil blive
252
matchede i Illum og Magasin”.
470.

Det fremgår af e-mailen, at HUGO BOSS informerede Ginsborg om udsalgsdatoer, varesortiment,
samt med hvilke rabatter varerne ville komme på udsalg. Oplysningerne vedrørte udsalg, som
lå op til 14 dage ude i fremtiden.

471.

Ginsborg anmodede den 17. april 2018 HUGO BOSS om at oplyse, hvad HUGO BOSS ville have
på udsalg til VIP-aften i Magasin og en efterfølgende udsalgskampagne, jf. afsnit 3.4.8.

472.

HUGO BOSS besvarede Ginsborgs spørgsmål og oplyste de specifikke datoer for de kommende
udsalg, samt hvilket varesortiment der ville komme på udsalg og med hvilken rabat. I det følgende ses et uddrag af e-mailen:
”Her kommer information som tidligere efterspurgt.
Det som er planlagt i Magasin for nu, er Super Bazar Start 2.Maj – 6. Maj
2 Maj VIP evening all shoes ex NOS -25%
Super Bazar 2 Maj – 6 Maj / W17 varer – 40%”.
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473.

E-mailkorrespondancen viser, at HUGO BOSS har udvekslet oplysninger om udsalgsdage, varesortiment og rabatter i forbindelse med fremtidige udsalg, som lå 15 dage ude i fremtiden.

474.

Styrelsen vurderer, at HUGO BOSS ved fremsendelsen af de pågældende e-mails og lister har
udvekslet strategiske og individualiserede oplysninger i form af præcis angivelse af priser, rabatter, varesortiment og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg. De pågældende emails og lister giver også indirekte information om, hvilke varer HUGO BOSS ikke ville sætte på
udsalg, og som Ginsborg dermed fortsat kunne sælge til fuld pris med mindre risiko for at miste
omsætning, hvilket ligeledes anses for at være en strategisk oplysning.

475.

Det er endvidere styrelsens vurdering, at der er tale om oplysninger om påtænkte fremtidige
priser m.v. og således ikke bindende priser m.v., da såvel HUGO BOSS og Ginsborg på tidspunktet for udvekslingen af oplysningerne alene antages at have tilkendegivet offentligt, at de ville
deltage i de pågældende udsalgsdage, men ikke med hvilket specifikt varesortiment eller til hvilken specifik pris, se fx reklamen for Super Bazaar i afsnit 3.4.9.

476.

HUGO BOSS har oplyst styrelsen, at informationsudvekslingen vedrører oplysninger, som er af
ikke-fortrolig karakter, jf. afsnit 3.4.9. HUGO BOSS har dog også oplyst styrelsen, at virksomheden ved deltagelse i udsalg alene reklamerer med, at der kan spares en vis procentdel på ”udvalgte varer”, jf. afsnit 3.4.9. De udvekslede oplysninger om specifikke priser og specifikke varer
__________________
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Jf. e-mail fra [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 22. november 2016, jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem
HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april 2018.
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Jf. e-mail fra [Sales executive i HUGO BOSS] til bl.a. [Wholesale director i HUGO BOSS], og [Direktør B i Ginsborg],
[Salgsassistent B i Ginsborg], [Direktør A i Ginsborg] og [Salgsassistent A i Ginsborg] fra Ginsborg af den 19. april 2018,
jf. bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
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er efter styrelsens vurdering langt mere detaljerede end de oplysninger, som HUGO BOSS har
udmeldt offentligt, hvorfor oplysningerne ikke kan anses for at være ikke-fortrolige.
477.

Ginsborg har anført i besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019, jf. afsnit 3.4.9, at
det ikke fremgår helt tydeligt af markedsføringen af særligt kampagner i Magasin, hvilke varer
der er omfattede af kampagnerne, hvorfor Ginsborg – for at forberede salgsmedarbejderne på
kundernes henvendelser om lavere priser på identiske varer i Magasin – har rettet de i sagen
omhandlede forespørgsler til HUGO BOSS. Dette bekræfter, at i hvert fald dele af de fremsendte
oplysninger ikke er offentlige og dermed fortrolige.

478.

HUGO BOSS har endvidere i sit høringssvar bekræftet, at nogle af de fremsendte lister fremstår
mere konkrete, end hvad der var nødvendigt, jf. afsnit Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.,
hvilket også bekræfter, at i hvert fald dele af de fremsendte oplysninger om fremtidige priser,
rabatter og/eller mængder er fortrolige.

479.

Styrelsen finder derfor, at HUGO BOSS ikke havde forpligtet sig offentligt over for forbrugerne
til, at netop det pågældende varesortiment ville komme på udsalg til de pågældende priser,
hvorfor HUGO BOSS måtte formodes frit at kunne have ændret dette indtil kort tid før udsalget.
Det er derfor styrelsens vurdering, at der er tale om udveksling af oplysninger om påtænkte
fremtidige forhold.

480.

Styrelsen vurderer, at udvekslingen af oplysningerne har kunnet fjerne den usikkerhed, som
Ginsborg normalt ville skulle handle under ved fastlæggelsen af sin adfærd på markedet. Udvekslingen har således givet Ginsborg en konkurrencemæssig fordel i form af muligheden for at
planlægge sine egne udsalg under hensyntagen til de pågældende oplysninger, som Ginsborg
ikke ellers ville have fået uden den omhandlede informationsudveksling. Ginsborg har bl.a. kunnet bruge oplysningerne til at vurdere, hvornår det ville være fordelagtigt at holde udsalg og
med hvilke varer, mængder og priser. Oplysningerne blev endvidere udvekslet på tidspunkter,
hvor Ginsborg ville kunne nå at indrette sine udsalg herefter, idet oplysningerne blev udvekslet
helt op til 22 dage forud for HUGO BOSS’ udsalg.

481.

Ginsborg har omvendt ligeledes kunnet anvende informationerne til at beslutte, hvilke varer
der ikke skulle sættes på udsalg, og som Ginsborg derfor kunne fortsætte med at sælge til fuld
pris med mindre risiko for at miste omsætning.

482.

Ginsborgs mulighed for at planlægge sit udsalg på baggrund af de modtagne oplysninger understøttes af, at Ginsborg efter modtagelsen af listen vedhæftet i e-mailen af den 5. april 2016 internt drøftede oplysningerne i e-mailen, herunder at listen alene vedrørte vintervarer på udsalg, jf. afsnit 3.4.3.

483.

Ginsborgs interne drøftelser understøtter, at oplysningerne har haft betydning for Ginsborg, og
det har også formodningen imod sig, at Ginsborg skulle efterspørge oplysninger, som de ikke
ville kunne bruge.

484.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at HUGO BOSS har fremsendt strategiske, individualiserede oplysninger om påtænkte fremtidige forhold til Ginsborg, som Ginsborg
har kunnet anvende til at indrette sine udsalg efter. Udvekslingen af oplysningerne har efter
styrelsens vurdering fjernet den usikkerhed, som Ginsborg normalt ville skulle handle under,
da Ginsborg har været i stand til at planlægge sit eget udsalg under hensyntagen til de modtagne
oplysninger.
Delkonklusion – indholdet af den samordnede praksis

485.

På baggrund af indholdet af e-mailkorrespondancen mellem HUGO BOSS og Ginsborg finder
styrelsen, at parterne har deltaget i en samordnet praksis om informationsudveksling af påtænkte priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg i HUGO BOSS’
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detailbutikker, der har gjort Ginsborg i stand til at indrette sine fremtidige udsalg, herunder
priser, rabatter og/eller mængder, under hensyntagen til de modtagne oplysninger.
486.

Informationsudvekslingen har været egnet til at fjerne eller væsentlig reducere den usikkerhed,
der for Ginsborg er forbundet med HUGO BOSS’ fremtidige adfærd. Ginsborg ville uden de pågældende informationer uafhængigt skulle beslutte, om Ginsborg ville holde udsalg og i så fald
med hvilke varer, mængder og priser, samt hvilke varer Ginsborg fortsat ville sælge til fuld pris
med risiko for at miste omsætning.

487.

Styrelsen vurderer, at der er tale om ikke-offentlige oplysninger, idet de omhandlede oplysninger, som er fremsendt til Ginsborg, er betydeligt mere detaljerede end de oplysninger, som
HUGO BOSS over for styrelsen har oplyst, at de reklamerer med i forbindelse med udsalg.

488.

En samordnet praksis om informationsudveksling af strategiske, individualiserede og fremtidige oplysninger om påtænkte priser, rabatter og/eller mængder er af de tidligere anførte årsager, jf. afsnit 4.3.3.2.1, i sig selv tilstrækkelig skadelig for konkurrencen til at anses for at have
et konkurrencebegrænsende formål.

489.

Styrelsen finder på baggrund af ovenstående, at indholdet af parternes samordnede praksis understøtter, at den samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen.
4.3.3.3.2

De målsætninger der søges gennemført med den samordnede praksis

490.

I det følgende foretages en vurdering af målsætningen med den samordnede praksis.

491.

Det følger af EU-retspraksis, at formålet med en aftale m.v. skal fastlægges ud fra objektive kriterier. Parternes subjektive hensigt er således ikke afgørende, men kan tages i betragtning. I
Groupement des cartes bancaires fastslog Domstolen, at ”[s]elv om parternes hensigt ikke udgør
et forhold, der er nødvendigt ved fastlæggelsen af den restriktive karakter af en aftale mellem virksomheder, er der intet, der forbyder konkurrencemyndighederne, de nationale domstole eller Uni254
onens retsinstanser at tage denne hensigt i betragtning.”

492.

Vurderingen af de målsætninger, der søges gennemført med den samordnede praksis skal således foretages på et objektivt grundlag og er uafhængig af, om parterne har haft til hensigt at
begrænse konkurrencen eller ej. Selv om parternes subjektive hensigt således ikke udgør et forhold, der er nødvendig for at fastlægge den restriktive karakter af en samordnet praksis, er der
255
intet til hinder for, at styrelsen kan tage den subjektive hensigt i betragtning.

493.

Det følger af fast EU-retspraksis, at en aftale godt kan anses for at have et konkurrencebegrænsende formål inden for rammerne af TEUF artikel 101, stk. 1, selvom aftalen også måtte forfølge
andre lovlige formål, og selvom det konkurrencebegrænsende element udelukkende indgår i en
aftale som led i realiseringen af andre lovlige formål, jf. bl.a. Domstolens dom af 20. november
256
2008 i C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd.

494.

Styrelsen foretager i det følgende en vurdering af målsætningen med den samordnede praksis.

__________________
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Jf. Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 54, og den deri
nævnte retspraksis.
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Jf. Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-67/13, Groupement des cartes bancaires, præmis 54.
256
Jf. Domstolens dom af 20. november 2008 i sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd., præmis 21, smh.
sag C-551/03, General Motors mod Kommissionen, præmis 64 med yderligere henvisninger til tidligere afgørelser. Se
endvidere Domstolens efterfølgende dom af 11. september 2014 i sag C-67/13, Groupement des cartes bancaires,
præmis 70, som ligeledes er blevet bekræftet af Domstolen senest i dom af 2. april 2020 i sag C-228/18, Budapest
Bank, præmis 52.
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Begrænsning af konkurrencen mellem parterne
495.

Det er styrelsens vurdering, at målsætningen med den samordnede praksis har været at begrænse konkurrencen mellem parterne ved at informere om påtænkte priser, rabatter og/eller
mængder i forbindelse med fremtidige udsalg, som Ginsborg herefter har kunnet indrette sig
efter med mindre risiko for at miste omsætning.

496.

Det fremgår af styrelsens vurdering af indholdet af aftalen, at Ginsborg var i stand til at indrette
virksomhedens udsalg, herunder priser, rabatter og/eller mængder på baggrund af informationerne modtaget fra HUGO BOSS, jf. afsnit 4.3.3.3.1.

497.

Ginsborg har oplyst styrelsen, at Ginsborg var interesseret i at vide, hvilke varer der ville
komme på udsalg hos HUGO BOSS for bl.a. at kunne være på forkant i forhold til kunderne og
evt. tilbyde kunderne et gratis produkt med i købet i stedet for at sænke virksomhedens priser,
når HUGO BOSS holdt udsalg.

498.

Af e-mailen af den 19. november 2015 fremgår det, at Ginsborg var skuffet over, at HUGO BOSS
ikke havde informeret Ginsborg om kommende udsalg et par uger i forvejen:
”Hvad deltager i med af rabt ?
Synes ikke dette stemmer overens med hvad du og [Administrerende direktør i HUGO
BOSS] fortalte på vores møde ?
Samt at i ville orienterer os et par uger inden ?
Skuffende!! […]”.

499.

257

Det fremgår endvidere af e-mailen af den 21. november 2015, at Ginsborg umiddelbart var utilfreds med, at HUGO BOSS deltog i mere end ét udsalgsevent årligt, hvilket parterne havde drøftet på et møde året forinden:
”[…]
Thank you for your reply about your discounts in Magasin/Illum.
This does not correspond with your promise that Hugo Boss in Magasin will only participate in one event every year, as you promised in our meeting a year ago.
[…]”.

500.

258

Ovenstående understøtter, at hensigten bag informationsudvekslingen har været at begrænse
konkurrencen mellem parterne, da Ginsborg ønskede information om HUGO BOSS’ fremtidige
udsalg for at være ”på forkant” over for sine kunder og dermed imødegå konkurrencen fra
HUGO BOSS, ligesom Ginsborg umiddelbart var utilfreds med, at HUGO BOSS skulle deltage i
mere end ét udsalgsevent årligt.

__________________
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Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 19. november 2015, jf.
bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
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Jf. e-mail fra [Direktør B i Ginsborg] fra Ginsborg til [Wholesale director i HUGO BOSS], af den 21. november 2015, jf.
bilag 1, E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december 2014 til den 19. april
2018.
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501.

Endvidere viser det, at Ginsborg havde mulighed for at indrette sin adfærd på markedet ud fra
informationerne modtaget fra HUGO BOSS, fx ved at Ginsborg kunne kompensere kunderne
med et gratis produkt svarende til en rabat.

502.

Det er styrelsens vurdering, at målsætningen med den samordnede praksis har været at fjerne
eller væsentligt reducere den usikkerhed, der for Ginsborg er forbundet med HUGO BOSS’ fremtidige adfærd, med henblik på at mindske konkurrencen mellem parterne. Dette understøtter,
at den samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen.
Mulighed for brug af informationen ved forhandlinger med leverandører

503.

Ginsborg har oplyst styrelsen, at informationsudvekslingen med HUGO BOSS grundlæggende
skal ses i lyset af Ginsborgs forhandlinger om bl.a. vilkår og indkøbspriser med HUGO BOSS som
leverandør. HUGO BOSS har ligeledes anført, at informationsudvekslingen er sket i det vertikale
forhold mellem Ginsborg som forhandler og HUGO BOSS som leverandør.

504.

Styrelsen bestrider ikke, at Ginsborg muligvis har kunnet anvende oplysningerne i forbindelse
med forhandlinger med sine leverandører, herunder HUGO BOSS.

505.

HUGO BOSS og Ginsborg indgår imidlertid ikke alene i et vertikalt forhold som leverandør og
kunde. HUGO BOSS og Ginsborg er ligeledes aktuelle konkurrenter på detailmarkedet for beklædningsgenstande, jf. afsnit 4.3.3.1.

506.

Det er styrelsens vurdering, at udveksling af oplysninger om priser, rabatter og/eller mængder
i forbindelse med fremtidige udsalg – uanset om oplysningerne også anvendes i forbindelse
med forhandlinger med leverandører – i sig selv kan anses for at være konkurrencebegrænsende. Udveksling af sådanne oplysninger fjerner usikkerheden mellem parterne om deres
fremtidige adfærd på detailmarkedet samt øger risikoen for begrænsning af konkurrencen, hvilket strider mod grundtanken bag traktatens konkurrenceretlige bestemmelser, hvorefter enhver erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling til den politik, den erhvervsdrivende vil
259
føre på det fælles marked, jf. bl.a. sagen Dole Food Company m.fl.
Delkonklusion – målsætninger

507.

Det styrelsens vurdering, at Ginsborg kunne anvende informationerne fra HUGO BOSS til brug
for indretning af fremtidige udsalg, herunder priser, rabatter og/eller mængder. Dette kan have
ført til et mindre varesortiment på udsalg samt højere priser for forbrugerne.

508.

Det er på baggrund heraf styrelsens vurdering, at målsætningen med den samordnede praksis
har været at fjerne eller væsentligt reducere den usikkerhed, der er forbundet med HUGO BOSS’
fremtidige adfærd og dermed at begrænse konkurrencen mellem parterne.
4.3.3.3.3

509.

Den retlige og økonomiske kontekst

For så vidt angår det sidste kriterie skal parternes samordnede praksis vurderes i den retlige
og økonomiske kontekst, som den samordnede praksis optræder i. I den forbindelse tages der
hensyn til, hvilke produkter der er tale om, og hvordan de pågældende markeder er opbygget
260
og reelt fungerer.

__________________
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Jf. Domstolens dom af 19. marts 2015 i sag C-286/13 P, Dole Food Company m.fl. Europa-Kommissionen, præmis 119.
Jf. Domstolens dom af 16. juli 2015 i sag C-172/14, ING Pensii, præmis 33. Jf. også Domstolens dom af 11. september
2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 53.
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510.

Det bemærkes først og fremmest, at der ikke foreligger nogen særlig retlig regulering vedrørende detailmarkedet for beklædningsgenstande, der kan retfærdiggøre HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis om informationsudveksling.

511.

Strukturen på detailmarkedet for beklædningsgenstande har, som nævnt i afsnit 3.3.1, ændret
sig, da flere leverandører som fx HUGO BOSS har valgt at gå ind på detailmarkedet og sælge
direkte til forbrugerne gennem egne butikker. Der er derfor kommet flere aktører på detailmarkedet for beklædningsgenstande end tidligere, og de selvstændige detailhandlere konkurrerer
nu også med detailhandlere, som er vertikalt integreret på engrosmarkedet, jf. afsnit 3.3.1.

512.

Det forhold, at der også er en vertikal relation mellem HUGO BOSS og Ginsborg er imidlertid
ikke i sig selv til hinder for, at en aftale kan anses for at have til formål at begrænse konkurrencen, når der foreligger pålidelige og solide erfaringer for, at informationsudveksling er skadelig
261
for konkurrencen.

513.

Detailmarkedet for beklædningsgenstande er også karakteriseret ved stort set ensartede indkøbsperioder, jf. afsnit 3.3.3. Forhandlerne på markedet indkøber som udgangspunkt varer til
samme sæson samtidig. Der har endvidere tidligere været faste perioder for udsalg (vinter- og
sommerudsalg), men dette er under forandring, da nogle forhandlere har valgt at supplere de
faste udsalgsperioder med løbende udsalgsdage, jf. afsnit 3.3.3. Perioderne for, hvornår forhandlerne kan sælge til fuld pris, uden at der er risiko for, at andre forhandlere holder udsalg,
er derfor blevet begrænsede. Det er styrelsens vurdering, at denne udvikling med flere udsalgsperioder umiddelbart har været til gavn for forbrugerne i form af lavere priser.

514.

Ginsborg har oplyst, at Ginsborgs udsalgsstrategi hovedsageligt er styret af henholdsvis Lyngby
Storcenter og Frederiksberg Centrets udsalgsperioder, jf. afsnit 3.4.9. Ginsborgs butikker i centrene er forpligtede til at deltage i to på forhånd fastlagte årlige udsalgsperioder, og butikkerne
holder som udgangspunkt ikke udsalg uden for disse perioder, jf. afsnit 3.4.9.

515.

På baggrund af ovenstående finder styrelsen, at der har været en udvikling på markedet med
flere udsalgsperioder, som må forventes at være kommet forbrugerne til gavn ved lavere priser.
Denne udvikling har lagt et konkurrencemæssigt pres på aktørerne på detailmarkedet for beklædningsgenstande, herunder Ginsborg. Adfærden i form af informationsudvekslingen mellem
HUGO BOSS og Ginsborg har haft til formål at begrænse dette konkurrencepres, og dermed begrænse konkurrencen på pris, hvilket må antages at være et af de vigtigste konkurrenceparametre på det pågældende marked.

516.

På baggrund heraf er det styrelsens vurdering, at opbygningen af markedet understøtter, at den
samordnede praksis om informationsudveksling har til formål at begrænse konkurrencen.

517.

Endelig bemærker styrelsen, at det er fast praksis, at til formålsovertrædelse skal fortolkes ind262
skrænkende, jf. afsnit 4.3.3.2. Det er styrelsen vurdering, at der er pålidelige og solide erfaringer for, at adfærd som den omhandlede om informationsudveksling i parternes horisontale
263
relation efter sin art er skadelig for konkurrencen. Derudover bemærker styrelsen, at det
fremgår af Budapest Bank, at det ved kvalificeringen af en mulig overtrædelse som en til formålsovertrædelse efter omstændighederne kan være relevant at inddrage konstaterede, stærke
indicier for, at en aftale medfører konkurrencefremmende virkninger eller i det mindste ”selv-

__________________
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Jf. Domstolens dom af 2. april 2020 i sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 80 i sammenhæng med præmis 76 og 79.
Jf. fx Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 58, Domstolens dom af 30. januar 2020 i sag C-307/18, Generics, præmis 67 og Domstolens dom af 2. april 2020 i sag C-228/18,
Budapest Bank, præmis 54.
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Jf. Domstolens dom af 2. april 2020 i sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 76 og 79.
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modsigende eller tvetydige oplysninger” om såvel konkurrenceskadelige som konkurrencefrem264
mende virkninger, såfremt sådanne foreligger. Styrelsen bemærker dog, at der i nærværende
sag ikke er konstateret stærke indicier for, at den omhandlende samordnede praksis medfører
konkurrencefremmende virkninger eller dog ”selvmodsigende eller tvetydige oplysninger”, jf.
også vurderingen i afsnit 4.3.3.3.1 og 4.3.3.3.2.
518.

Styrelsen finder på baggrund af ovenstående, at den retlige og økonomiske kontekst bekræfter
og understøtter, at den samordnede praksis’ indhold og målsætning udgør en overtrædelse af
konkurrenceloven, der har til formål at begrænse konkurrencen.

4.3.3.4

Delkonklusion om formålet med den samordnede praksis

519.

Det er styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg havde til
formål at begrænse konkurrencen.

520.

Ved vurderingen har styrelsen særligt lagt vægt på:
» Parternes samordnede praksis vedrører informationsudveksling af strategiske, in-

dividualiserede og fremtidige oplysninger om priser, rabatter og/eller mængder. En
sådan samordnet praksis af horisontal karakter har efter fast retspraksis som udgangspunkt til formål at begrænse konkurrencen.
» Målsætningen med parternes samordnede praksis var at fjerne eller væsentligt re-

ducere strategiske usikkerhedsmomenter om parternes fremtidige adfærd om priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg med henblik på
at begrænse konkurrencen mellem parterne.
» Den retlige og økonomiske kontekst understøtter, at parternes samordnede praksis

havde til formål at begrænse konkurrencen, da informationsudvekslingen havde til
formål at begrænse det konkurrencemæssige pres, som Ginsborg oplever ved, at der
på detailmarkedet for beklædningsgenstande holdes udsalg oftere, end hvad der
tidligere var tilfældet.
521.

Det er således styrelsens samlede vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis
havde til formål at begrænse konkurrencen mellem parterne, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1,
jf. stk. 3, og TEUF artikel 101, stk. 1.

4.3.4
522.

Mærkbar konkurrencebegrænsning

Den fjerde betingelse for, at forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101 finder anvendelse, er som nævnt, at konkurrencebegrænsningen er mærkbar. Hvorvidt en konkurrencebegrænsning er mærkbar beror dels på en kvantitativ og en kvalitativ vurdering, medmindre
265
aftalen har til formål at begrænse konkurrencen .

__________________
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Jf. Domstolens dom af 2. april 2020 i sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 83 og 82.
Hvis en aftale, vedtagelse eller samordnet praksis har til formål at begrænse konkurrencen, er det ikke nødvendigt at
påvise, at aftalen har haft konkurrencebegrænsende virkninger. Domstolen har fastslået, at en aftale, der har et konkurrencebegrænsende formål, efter sin art og uanset aftalens faktiske følger udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen, jf. Domstolens dom af 13. december 2012 i sag C-226/11, Expedia Inc., præmis 37.
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4.3.4.1

Kvantitativ mærkbarhed

523.

Det kvantitative mærkbarhedskrav afhænger som udgangspunkt af virksomhedernes omsæt266
ning og/eller markedsandele og følger af konkurrencelovens § 7 og bagatelmeddelelsen .

524.

Efter konkurrencelovens § 7, stk. 1, og bagatelmeddelelsens punkt 8, gælder forbuddet mod
konkurrencebegrænsende aftaler m.v. ikke, hvis:
» de deltagende virksomheders samlede markedsandel ikke overstiger 10 pct. på no-

get relevant marked, der er berørt af aftalen m.v., når denne er indgået mellem virksomheder, der er faktiske eller potentielle konkurrenter på et af disse markeder (aftaler mellem konkurrenter), eller
» de enkelte deltagende virksomheders markedsandele ikke overstiger 15 pct. på no-

get relevant marked, der er berørt af aftalen m.v., når denne er indgået mellem virksomheder, der ikke er faktiske eller potentielle konkurrenter på et af disse markeder (aftaler mellem ikke-konkurrenter).
525.

Undtagelsen i konkurrencelovens § 7, stk. 1, og bagatelmeddelelsens punkt 8, gælder dog ikke,
hvis aftalen, vedtagelsen eller den samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 3.

526.

I nærværende sag vurderer styrelsen, at der er en samordnet praksis mellem HUGO BOSS og
Ginsborg, som har til formål at begrænse konkurrencen, jf. afsnit 4.3.3.3. Undtagelsen i konkurrencelovens § 7, stk. 1, og bagatelmeddelelsens punkt 8 finder derfor ikke anvendelse, jf. konkurrencelovens § 7, stk. 3, og bagatelmeddelelsens punkt 8, 1. pkt.

4.3.4.2

Kvalitativ mærkbarhed

527.

Det kvalitative mærkbarhedskrav supplerer ved til følge-overtrædelser det kvantitative mærkbarhedskrav og betyder, at en aftale m.v. skal være egnet til at have en vis påvirkning af konkurrencen på det pågældende marked. Vurderingen skal tage hensyn til aftalens konkrete anvendelsesområde, især den økonomiske og retlige sammenhæng de pågældende virksomheder
indgår i, de produkter aftalen vedrører, samt hvorledes det pågældende marked er opbygget og
267
reelt fungerer.

528.

Der skal ikke foretages en vurdering af kvalitativ mærkbarhed ved aftaler, som har til formål at
268
begrænse konkurrencen.

529.

Da styrelsen vurderer, at HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen, er det ikke nødvendigt at foretage en vurdering af overtrædelsens kvalitative mærkbarhed i denne sag.

__________________
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Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning af konkurrencen i henhold til artikel 101, stk. 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (2014/C 291/01) (”bagatelmeddelelsen”).
267
Jf. Retten i Første Instans’ dom af 15. september 1998 i forenede sager T-374/94 m.fl., European Night Services m.fl.
mod Kommissionen, præmis 136.
268
Jf. Domstolens dom af 3. december 2012 i sag c-226/11, Expedia Inc., præmis 37.
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4.3.4.3

Delkonklusion vedrørende mærkbar konkurrencebegrænsning

530.

HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis har efter sin art og uanset faktiske følger til formål at begrænse konkurrencen, og den samordnede praksis er derfor ikke omfattet af bagatelgrænserne i konkurrencelovens § 7, stk. 1, jf. stk. 3, og bagatelmeddelelsen.

531.

Det er derfor styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg
udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning.

4.3.5
532.

Konklusion vedrørende konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101

På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at:
» HUGO BOSS og Ginsborg opfylder virksomhedsbegrebet.
» HUGO BOSS og Ginsborg er konkurrenter på detailmarkedet for beklædningsgen-

stande i Danmark.
» Der foreligger en horisontal samordnet praksis mellem HUGO BOSS og Ginsborg om

at udveksle informationer om priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med
fremtidige udsalg.
» Den horisontale samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen på

detailmarkedet for beklædningsgenstande i Danmark.
» Den samordnede praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller

mængder i forbindelse med fremtidige udsalg udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, og TEUF artikel 101,
stk. 1.

4.4

Fritagelse

533.

En samordnet praksis kan i særlige tilfælde være fritaget fra forbuddet i konkurrencelovens §
6 og TEUF artikel 101.

534.

Det kan enten skyldes, at den samordnede praksis er omfattet af en gruppefritagelse og dermed
fritaget fra forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101. Det kan også skyldes, at den
er individuelt fritaget fra forbuddet i konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, stk. 1, i medfør
af konkurrencelovens § 8, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 3.

535.

Det skal derfor vurderes, om HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis er omfattet af en
gruppefritagelse, og – hvis det ikke er tilfældet – om vedtagelsen individuelt kan fritages fra
forbuddet i konkurrencelovens § 6 efter konkurrencelovens § 8, stk. 1. Konkurrence- og For269
brugerstyrelsen har ikke kompetence til at fritage en samordnet praksis fra TEUF artikel 101.
Styrelsen vurderer imidlertid, om betingelserne er opfyldt. Hvis dette er tilfældet, kan styrelsen
beslutte, at der ikke er nogen grund til at gribe ind efter TEUF artikel 101.

__________________
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Jf. Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførsel af konkurrencereglerne i traktatens artikel
81 og 82 (nu artikel 101 og 102), artikel 5, som udtømmende oplister, hvad medlemsstaternes konkurrencemyndigheder er beføjede til i relation til TEUF artikel 101 og 102, samt særligt artikel 5, sidste afsnit.
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4.4.1
536.

Den samordnede praksis er ikke omfattet af en gruppefritagelsesforordning

Det er styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis ikke er omfattet
af en gruppefritagelsesforordning, som nærmere beskrevet nedenfor.

4.4.1.1

Den samordnede praksis er ikke omfattet af den vertikale gruppefritagelsesforordning

537.

Kommissionens forordning (EU) nr. 330/2010 af 20. april 2010 om anvendelse af artikel 101,
stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde på kategorier af vertikale aftaler
og samordnet praksis (”den vertikale gruppefritagelsesforordning”), finder anvendelse på afta270
ler og samordnet praksis omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3.

538.

Det fremgår af den vertikale gruppefritagelsesforordning artikel 2, stk. 4, at fritagelsen finder
anvendelse ”i tilfælde, hvor konkurrerende virksomheder indgår en ikke-gensidig vertikal aftale,
og
a) leverandøren er producent og forhandler af varer, mens køberen er forhandler og
ikke en konkurrerende virksomhed inden for fremstillingsvirksomhed.” (styrelsens understregning).

539.

Det fremgår ligeledes af de vertikale retningslinjer, at vertikale aftaler mellem konkurrenter,
som fx distributionsaftaler, for så vidt angår virkningerne af en eventuel ulovlig samordning
skal behandles efter de horisontale retningslinjer, og at horisontale elementer af en sådan aftale
skal vurderes på samme måde som enhver anden aftale mellem to konkurrerende virksomhe271
der.

540.

Det er styrelsens vurdering, at artikel 2, stk. 4, a), ikke er relevant for sagen, da sagen ikke omhandler en aftale om informationsudveksling, der er en del af parternes vertikale aftale, men
derimod vedrører en samordnet praksis om informationsudveksling om HUGO BOSS’ priser,
rabatter og/eller mængder ved fremtidige udsalg i detailleddet, hvor HUGO BOSS og Ginsborg
er aktuelle konkurrenter.

541.

Derudover er det styrelsens vurdering, at uanset om informationsudvekslingen måtte følge af
parternes vertikale aftale, så betragtes informationsudveksling om fremtidige priser m.v. mellem konkurrenter som en til formålsovertrædelse, jf. afsnit 4.3.3.2, der som det klare udgangspunkt ikke vil kunne opfylde betingelserne for fritagelse fra forbuddet i TEUF artikel 101.

542.

HUGO BOSS er som nævnt i afsnit 4.3.3.1 både leverandør/producent og forhandler på detailmarkedet for beklædningsgenstande og dermed konkurrent til selvstændige forhandlere som
Ginsborg.

543.

HUGO BOSS og Ginsborgs samordnede praksis består ikke af en vertikal aftale om fx levering af
varer eller tjenesteydelser, da den samordnede praksis om informationsudveksling mellem
HUGO BOSS og Ginsborg fandt sted som led i, at parterne er konkurrenter på detailmarkedet
for beklædningsgenstande, jf. afsnit 4.3.3.1, da informationen vedrørte priser, rabatter og/eller
mængder i HUGO BOSS’ detailbutikker.

__________________
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Jf. Bekendtgørelse nr. 739 af 23. juni 2010 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis,
§ 1, stk. 1.
271
Jf. Kommissionens vertikale retningslinjer, punkt 27.
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544.

Den konkurrenceretlige overtrædelse, der er genstand for sagen, er således den samordnede
praksis om informationsudveksling, der vedrører parternes horisontale forhold i deres egenskab af at være konkurrerende virksomheder i detailleddet.

545.

Den samordnede praksis mellem HUGO BOSS og Ginsborg er derfor ikke af vertikal karakter,
hvorfor den samordnede praksis ikke er omfattet af den vertikale gruppefritagelsesforordning.

546.

Det er herefter relevant at vurdere, om den samordnede praksis kan fritages individuelt fra forbuddet i konkurrencelovens § 6, jf. konkurrencelovens § 8, stk. 1.

4.4.2

Den samordnede praksis opfylder ikke betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens § 8
272 273

547.

Det følger af konkurrencelovens § 8, stk. 1,
at forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1,
ikke finder anvendelse, hvis en aftale mellem virksomheder, en vedtagelse indenfor en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis mellem virksomheder opfylder de fire
nedenstående betingelser.

548.

De fire – kumulative – betingelser er, at aftalen m.v.:
1.
2.
3.
4.

bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,
sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved,
ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og
ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af
de pågældende varer eller tjenesteydelser.

549.

Det fremgår af bemærkningerne til konkurrencelovens § 8, at en fritagelse af en konkurrencebegrænsende aftale skal være i overensstemmelse med lovens generelle målsætning om at
274
fremme den samfundsøkonomiske effektivitet. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, at
der er en driftsøkonomisk effekt for virksomhederne. Det er derimod afgørende, at aftalen er til
275
gavn for samfundet som helhed.

550.

Konkurrencelovens § 8, stk. 1, sondrer ikke mellem alvorlige og ikke-alvorlige konkurrencebegrænsninger. I princippet kan alle konkurrencebegrænsende aftaler derfor opnå fritagelse, såfremt parterne kan dokumentere, at betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, er opfyldt.

551.

Styrelsen understreger, at det er virksomhederne, der har bevisbyrden for, at alle betingelserne
276
for individuel fritagelse i konkurrencelovens § 8, stk. 1, er opfyldt.

552.

Det bemærkes, at alle fire betingelser skal være opfyldt, før en aftale, en vedtagelse inden for en
sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis kan fritages i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1. For fuldstændighedens skyld foretager styrelsen en vurdering af, om alle
fire kumulative betingelser er opfyldt.

__________________
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Bestemmelsen svarer indholdsmæssigt til TEUF artikel 101, stk. 3.
Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at styrelsen ved udøvelsen af skønnet over, hvorvidt betingelsen i §
8, stk. 1, er opfyldt, skal tage hensyn til Kommissionens og Domstolens praksis efter artikel 101, stk. 3, jf. forarbejderne
til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996-97, tillæg A, side 3662, h.sp.
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Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996-97, tillæg A, side 3662, v.sp.
275
Jf. forarbejderne til lov nr. 384 af 10. juni 1997, FT 1996-97, tillæg A, side 3662 h.sp.
276
Jf. FT 2004/05, 1. samling, tillæg A, side 1638 v.sp.
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Ad (1): Bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller
tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling
553.

Ginsborg har over for styrelsen bemærket, at informationsudvekslingen er foretaget med det
formål at sikre Ginsborg en bedre forhandlingsposition over for sine leverandører, herunder
HUGO BOSS.

554.

HUGO BOSS har anført i sit høringssvar, at hensynet bag informationsudvekslingen var at sikre
størst muligt incitament for forhandlerne til at sælge HUGO BOSS’ produkter, samt at alle forhandlere fungerer på bæredygtige præmisser ved ikke at opbygge for store varelagre, som er
vanskelige at sælge eller kun kan sælges med tab.

555.

Retten fastslog i sagen T-168/01, GlaxoSmithKline, at der skal være tale om mærkbare objektive
277
fordele. Vurderingen af, hvorvidt der foreligger effektivitetsgevinster, skal derfor ikke foreta278
ges på baggrund af parternes subjektive synsvinkel.

556.

Som nævnt er det virksomhederne, der skal dokumentere, at betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1, er opfyldt. Dette indebærer, at virksomhederne skal kunne dokumentere:
i)

effektivitetsgevinsternes art,

ii)

forbindelsen mellem aftalen og effektivitetsgevinsterne,

iii)

størrelsen af effektivitetsgevinsterne, og

iv)

hvorledes og hvornår effektivitetsgevinsterne opnås.

279

557.

Effektivitetsgevinster i form af omkostningsbesparelser kan være en objektiv fordel, der opfylder den første betingelse i konkurrencelovens § 8, stk. 1. Sådanne omkostningsbesparelser kan
fx følge af aftaler mellem virksomheder, der medvirker til at skabe bedre mulighed for at plan280
lægge produktion og dermed mindske behovet for store og omkostningskrævende lagre.

558.

Parterne har ikke fremlagt dokumentation for effektivitetsgevinster, herunder mulige omkostningsbesparelser opnået ved forhandlinger med HUGO BOSS eller omkostningsbesparelser
opnået ved effektiv lagerstyring, samt at effektivitetsgevinsterne skulle være opnået som følge
af informationsudvekslingen.

559.

På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborg ikke har
fremlagt dokumentation for, at informationsudvekslingen mellem parterne bidrog til at styrke
effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremme den
tekniske eller økonomiske udvikling, jf. § 8, stk. 1, nr. 1. Endvidere er det styrelsens vurdering,
at parterne ikke har dokumenteret, at deres samordnede praksis medførte effektivitetsgevinster som opvejede den samordnede praksis’ konkurrencebegrænsende formål.

__________________
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Jf. Retten i Første Instans’ dom af 27. september 2006, T-168/01, GlaxoSmithKline mod Kommissionen, præmis 248.
Jf. Kommissionens retningslinjer af 27. april 2004 for anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 (2004/C 101/08),
punkt 49.
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Jf. Kommissionens retningslinjer af 27. april 2004 for anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 (2004/C 101/08),
punkt 51-58.
280
Jf. Kommissionens retningslinjer af 27. april 2004 for anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 (2004/C 101/08),
punkt 68.
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Ad (2): Sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved
560.

Da det er styrelsens vurdering, at parterne ikke har dokumenteret, at den samordnede praksis
bidrog til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser eller fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, er det ikke relevant at vurdere de
øvrige betingelser. Styrelsen foretager dog vurderingen for fuldstændighedens skyld.

561.

Såfremt HUGO BOSS og Ginsborg kan dokumentere effektivitetsgevinster af deres samordnede
281
282
praksis, er det forbrugerne i bred forstand, der skal sikres en rimelig andel af effektivitetsgevinsterne.

562.

Forbrugere kan sikres en fordel af en informationsudveksling, hvis den samordnede praksis fx
medfører nye og forbedrede produkter, der har en sådan værdi, at forbrugerne kompenseres
283
for aftalens konkurrenceskadelige virkninger. Forbrugerne kan ligeledes sikres en fordel af
en informationsudveksling, hvis den samordnede praksis reducerer de marginale omkostninger i en sådan grad, at omkostningsbesparelserne opvejer de konkurrenceskadelige virkninger
284
i form af fx lavere priser. Det er ikke tilstrækkeligt, at adfærden blot ikke har medført højere
priser.

563.

HUGO BOSS og Ginsborg har ikke godtgjort, at den samordnede praksis har medført nye eller
forbedrede produkter, eller reduceret de marginale omkostninger.

564.

Styrelsen vurderer, at den samordnede praksis mellem HUGO BOSS og Ginsborg har øget gennemsigtigheden mellem parterne og gjort det muligt for Ginsborg at indrette virksomhedens
priser, rabatter og/eller mængder af visse dele af varesortimentet i forbindelse med fremtidige
udsalg. Endvidere finder styrelsen, at parternes samordnede praksis har været egnet til at
mindske rabatterne samt udvalget af varer på udsalg, hvilket kan have medført højere priser i
forbindelse med udsalg for forbrugerne samt et mere ensartet varesortiment på udsalg hos
HUGO BOSS og Ginsborg. Styrelsen kan derfor ikke udelukke, at aftalen har medført højere priser for forbrugerne.

565.

Det er som nævnt parterne, som har bevisbyrden for, at betingelserne i konkurrencelovens § 8,
stk. 1, er opfyldt. Det er styrelsens vurdering, at HUGO BOSS og Ginsborg ikke har dokumenteret,
at eventuelle effektivitetsgevinster er kommet forbrugerne til gode.
Ad (3): Ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse
mål

566.

Da det er styrelsens vurdering, at parterne ikke har dokumenteret, at den samordnede praksis
bidrog til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydel-

__________________
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dem. Det betyder også, at den konkurrencebegrænsende aftales nettovirkning i det mindste skal være neutral for forbrugerne, jf. Kommissionens retningslinjer af 27. april 2004 for anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 (2004/C
101/08), punkt 85.
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ser eller fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, er det ikke relevant at vurdere, hvorvidt den samordnede praksis pålagde parterne unødvendige begrænsninger. Styrelsen foretager dog vurderingen for fuldstændighedens skyld.
567.

Såfremt HUGO BOSS og Ginsborg kan dokumentere, at den samordnede praksis medførte effektivitetsgevinster, samt sikrede forbrugerne en rimelig andel heraf, skal det vurderes, om den
samordnede praksis pålagde virksomhederne begrænsninger, som var unødvendige for at nå
målet med den samordnede praksis.

568.

HUGO BOSS og Ginsborg har ikke fremlagt dokumentation for, at informationsudvekslingen
ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, jf. § 8,
stk. 1, nr. 3.

569.

På denne baggrund er det styrelsens vurdering, at parterne ikke har dokumenteret, at den samordnede praksis alene pålagde parterne nødvendige foranstaltninger for at opnå målet med den
samordnede praksis.
Ad (4): Ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig
del af de pågældende varer eller tjenesteydelser

570.

Det er styrelsens vurdering, at parterne formentlig vil kunne bevise, at den fjerde betingelse er
opfyldt, da den samordnede praksis ikke har givet parterne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.

571.

En samordnet praksis kan dog alene fritages i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt
alle fire betingelser er opfyldt.

4.4.3

Konklusion vedrørende fritagelse

572.

På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at parternes samordnede praksis, som har til formål at begrænse konkurrencen, ikke kan fritages fra
forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 8, stk. 1, og heller ikke opfylder betingelserne i
TEUF artikel 101, stk. 3. Det skyldes, at sagens parter ikke har dokumenteret, at den samordnede praksis bidrog til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller
tjenesteydelser eller fremme den tekniske eller økonomiske udvikling.

573.

Dertil kommer, at parterne ikke har bevist, at den samordnede praksis sikrede forbrugerne en
rimelig andel af eventuelle effektivitetsgevinster. Endelig har parterne ikke bevist, at den samordnede praksis ikke gik videre, end hvad der var nødvendigt for at opnå målet med den samordnede praksis.

574.

Styrelsen vurderer, at parterne formentligt vil kunne bevise, at den samordnede praksis ikke
har givet parterne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer. Styrelsen bemærker dog hertil, at en samordnet praksis alene kan fritages i medfør
af konkurrencelovens § 8, stk. 1, såfremt alle fire betingelser er opfyldt, hvilket de ikke er i denne
sag.

575.

Da den samordnede praksis endvidere ikke er omfattet af en gruppefritagelsesforordning, kan
den samordnede praksis ikke fritages fra forbuddet i konkurrencelovens § 6.

4.5
576.

Begrundelse for påbud

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det er nødvendigt at udstede påbud
til HUGO BOSS og Ginsborg med henblik på at bringe overtrædelsen til ophør, for så vidt dette
ikke allerede er sket, samt for at sikre en effektiv virkning af afgørelsen.
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577.

Det er styrelsens vurdering, at Ginsborg skal orientere indkøbsforeningen Mr. om Konkurrencerådets afgørelse. Ginsborg er medlem af indkøbsforeningen, hvorigennem Ginsborg kan købe
en lang række varer fra forskellige leverandører. Derudover forestår Mr. store dele af medlemmernes fakturering til leverandørerne, hvorfor Mr. ligeledes formodes at have omfattende kontakt til både leverandører og forhandlere af bl.a. mærket Hugo Boss.

578.

Det er styrelsens vurdering, at påbuddet ikke går videre end, hvad der er nødvendigt henset til
overtrædelsens karakter.

4.6
579.

Samlet konklusion

På baggrund af ovenstående er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at:
» Det relevante marked sandsynligvis kan afgrænses til detailmarkedet for beklæd-

ningsgenstande i Danmark. Styrelsen har dog ikke foretaget en endelig markedsafgrænsning.
» Den samordnede praksis kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater mærk-

bart.
» HUGO BOSS og Ginsborg opfylder virksomhedsbegrebet.
» Der foreligger en horisontal samordnet praksis mellem HUGO BOSS og Ginsborg om

informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med
fremtidige udsalg.
» Den samordnede praksis har til formål at begrænse konkurrencen på detailmarke-

det for beklædningsgenstande i Danmark.
» Den samordnede praksis om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller

mængder i forbindelse med fremtidige udsalg udgør en mærkbar konkurrencebegrænsning i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk. 1.
» Den samordnede praksis ikke er af vertikal karakter og derfor ikke falder ind under

gruppefritagelsesforordningen for vertikale aftaler. Samtidig opfylder den samordnede praksis ikke betingelserne for en individuel fritagelse efter konkurrencelovens
§ 8, stk. 1, eller TEUF artikel 101, stk. 3.
» Det er nødvendigt at udstede påbud til parterne for at bringe overtrædelsen til op-

hør, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 4, 1. pkt., jf. § 16, stk. 1, og TEUF artikel 101, stk.
1, jf. § 16, stk. 1, jf. § 24, stk. 1.
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5. BILAG

Bilag 1: E-mailkorrespondance mellem HUGO BOSS og Ginsborg i perioden fra den 5. december
2014 til den 19. april 2018.
Bilag 2: Ginsborgs notat om beskrivelse af Ginsborg-gruppen af den 5. november 2018.
Bilag 3: Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. juni 2019.
Bilag 4: HUGO BOSS’ skriftlige bemærkninger af 2. september 2019 til styrelsens MOB.
Bilag 5: Styrelsens referat af 20. september 2019 vedrørende MOB-møde med HUGO BOSS afholdt den 5. september 2019 med HUGO BOSS’ bemærkninger.
Bilag 6: Ginsborgs besvarelse af styrelsens spørgsmål af 7. oktober 2019.
Bilag 7: Styrelsens referat af 11. oktober 2019 vedrørende MOB-møde med Ginsborg afholdt
den 27. september 2019 med Ginsborgs bemærkninger.
Bilag 8: Ginsborgs bemærkninger af 26. marts 2020 til klagepunktsmeddelelsen.
Bilag 9: HUGO BOSS’ bemærkninger af 26. marts 2020 til klagepunktsmeddelelsen.

