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KONKURRENCE- OG

FORBRUGERSTYRELSEN

BØDEFORELÆG
HTS Besafe filial af HTS Besafe AS,Norge, CVR nr. 36 4190 24,
har over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erkendt at have overtrådt
konkurrencelovens§ 23,stk. 1,nr. 1 og 12,jf.§ 6,stk. 1,og EUF-traktatens
artikel 101, stk. 1, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 6, ved i perioden fra
primo 2015 til ultimo 2020 forsætligt eller uagtsomt at have indgået aftaler,
der direkte eller indirekte har haft til formål eller følge at begrænse konkurrencen.
vertrædelsen er sket ved, at HTS Besafe filial af HTS Besafe AS, Norge
har indgået aftaler med en række forhandlere om bindende videresalgspriser og begrænsning af online-salg af visse produkter/produktlinjer på en
række forhandleres webshops.
I forhold til anvendelsen af EUF-traktaten på sagen er det styrelsens vurdering, at NAAT-reglen 1 ikke finder anvendelse, idet forhandlerenes samlede markedsandel overstiger 5 pct. Det er derfor relevant at tage arten af
aftalerne og de omhandlede produkter i betragtning.
Da der er tale om vertikale aftaler, i) der omfatter hele en medlemsstats
område (Danmark), ii) der omfatter baby- og bømeprodukter, der let kan
handles over grænserne, og iii) som vedrører prisbinding (bindende videresalgspriser) og begrænsning af online-salg, er det styrelsens vurdering,
at HTS Besafe filial af HTS Besafe AS, Norges aftaler om bindende videresalgspriser og begrænsning af online-salg kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne mærkbart. Sagen er derfor behandlet efter både konkurrenceloven og EUF-traktaten.

Jf. Kommissionens meddelelse, Retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82 ("Samhandelsmeddelelsen"), punkt 52. EF-traktatens
artikel 81 og 82 er blevet til henholdsvis artikel 10 I og I 02 i Traktaten om den Europæiske
Unions Funktionsmåde ("TEUF"). De to sæt bestemmelser er i det væsentlige identiske.
I forordninger og meddelelser vedtaget inden I. december 2009 skal henvisninger til EFtraktatens artikel 81 og 82 forstås som henvisninger til TEUF artikel IO I og 102.
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KONKURRENCERÅDET

Konkurrencerådet skal i den anledning tilkendegive, at sagen i medfør af
konkurrencelovens § 23 j vil kunne afgøres uden yderligere forfølgning,
dersom HTS Besafe filial af HTS Besafe AS, Norge erklærer sig skyldig i
overtrædelsen og erklærer sig rede til at betale en bøde på 8 mio. kr., der
tilfalder statskassen.
Ved fastsættelse af bødens størrelse er der lagt vægt på overtrædelsens
grovhed, herunder på at der er tale om en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, samt på overtrædelsens varighed og virksomhedens koncernomsætning jf. konkurrencelovens § 23 b, stk. 1.
Som formildende omstændigheder ved fastsættelse af bødens størrelse er
der i medfør af konkurrencelovens § 23 b, stk. 3, nr. 3 og 4, lagt vægt på,
at HTS Besafe filial af HTS Besafe AS, Norge ved en intern politik for
overholdelse af konkurrencereglerne til stadighed har gjort en aktiv indsats, for at alle virksomhedens medarbejdere skal overholde konkurrenceloven, samt at virksomheden har medvirket til sagens opklaring.
Bødef•s ved, at HTS Besafe filial af HTS Besafe AS,
Norge----returnerer dette i underskrevet stand og indbetaler
bøden med henvisning til journalnummer 21/06486 til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danske Bank, registreringsnummer 0216, kontonummer 4069045960.
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