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Dawn raids er som lynnedslag
Uanmeldt besøg af konkurrencemyndighederne skal
håndteres korrekt
Mange konkurrencesager involverer et dawn raid, der er betegnelsen for et
uanmeldt besøg af konkurrencemyndighederne, der møder op på en virksomhed
for at gennemføre en ransagning og tage kopier af fysisk materiale og IT-data
samt eventuelt stille spørgsmål. Myndighedernes repræsentanter er høflige, men
dawn raidet kommer som lyn fra en klar himmel, og er tit en ubehagelig oplevelse
for medarbejderne også selv om de ikke har overtrådt konkurrencereglerne. Især
af to årsager er det derfor vigtigt at være forberedt, såfremt et besøg kommer:
For det første er det vigtigt, at man giver myndighedernes repræsentanter
adgang – både i det hele taget og til de kontorer mv., som de ønsker. Nægter man
uberettiget, at lade repræsentanterne få adgang, kan det i sig selv medføre en
voldsom bøde, og det uanset om virksomheden i øvrigt har overtrådt
konkurrencereglerne eller ej. Tilsvarende er det også ekstremt vigtigt, at ingen
medarbejdere generer eller obstruerer repræsentanternes arbejde.
For det andet er det imidlertid også vigtigt at være opmærksom på, at virksomhed
rent faktisk har nogle væsentlige rettigheder, som bl.a. kan begrænse, hvad
myndighederne må tage kopier af eller spørge om. Repræsentanterne skal have
adgang til at se alle dokumenter, men må som udgangspunkt ikke nærmere
gennemgå eller kopiere:
•

Dokumenter med rådgivning fra ekstern advokat.
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•

Dokumenter, der vedrører andet, end hvad undersøgelsen vedrører.

•

Private dokumenter.

Under selve dawn raidet er dette primært relevant for så vidt angår fysiske
dokumenter samt emails og dokumenter, som repræsentanterne læser ”på
skærmen”. I forhold til IT-data, som bliver taget med til efterfølgende
gennemgang, skal ovenstående håndteres ved den gennemgang.
Repræsentanterne kan også stille spørgsmål under selve undersøgelsen, men
sådanne spørgsmål er normalt faktisk karakter, såsom ”Hvad er i disse mapper”.
Sådanne skal besvares, og det gælder også indholdsmæssige spørgsmål, men
man kan dog afslå at besvare spørgsmål, der vedrører noget andet end
undersøgelsen samt spørgsmål, hvis besvarelse fører til selvinkriminering. I det
hele taget er det bedst at bede om, at indholdsmæssige spørgsmål besvares
skriftligt efterfølgende.
Mange af rettighederne vil reelt blive relativt værdiløse, hvis de ikke iagttages
med det samme, og enhver virksomhed bør derfor være forberedt på et dawn
raid ved at have en såkaldt dawn raid manual, ligesom man bør tilkalde en
ekstern advokat til at bistå sig på selve dagen.
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