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Lille virksomhed – stor bøde
En af de mindre konkurrencebøder er i virkelighed i
blandt de mest skræmmende.
En langt mindre profileret afgørelse fortjener imidlertid mindst lige så meget
opmærksomhed
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milliardbeløb, men derimod Retten i Holstebro, som medio december 2016
idømte en møbelgrossist en bøde på 600.000 kr. for anvendelse af bindende
videresalgspriser.
Dommen er den første dom afsagt i henhold til nogle tidligere indførte
strafskærpelser, og den vidner om et markant øget bødeniveau. 600.000 kr. lyder
ikke umiddelbart så bemærkelsesværdigt sammenlignet med så mange andre
konkurrencesager, men det er værd at bemærke sig følgende:
•

Bødens modtager var en relativt lille virksomhed bestående af ca. 20
medarbejdere og antageligt med en helt ubetydelig markedsandel.

•

De bindende videresalgspriser blev ifølge dommen alene praktiseret
overfor én forhandler og det kun i en periode på ca. 8 måneder.

•

Overtrædelsen blev kun begået af en enkelt medarbejder, der
tilsyneladende ikke formelt indgik i ledelsen, men dog kunne betragtes
som en ledende medarbejder.
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Bøden til møbelgrossisten kommer ikke med på nogle rekord-lister, men bør ikke
desto mindre være en kraftig reminder til virksomheder af alle størrelser. Når
bødebeløbet sammenholdes med virksomhedens størrelse samt overtrædelsens
beskedne omfang og markedsmæssige ubetydelighed, ses således, at der selv i
”små sager” kan idømmes markante bøder. Sådanne bøder kan for nogle
virksomheder nemt svare til et eller flere års overskud. Større overtrædelser gør
selvsagt ikke situationen bedre.
Noget opløftende kan virksomheder dog også tage med sig i relation til
ovenstående. Konkurrenceretten er, som mange ved, berømt og berygtet for at
være præget af en masse gråzoner, hvor det er uklart, om en given aftale er lovlig
eller ej. Sådan uklarhed var ikke et problem for denne overtrædelse!
Bindende videresalgspriser er således en af de to mest kendte og tydelige
overtrædelser af konkurrencereglerne. Kartelaktivitet, som denne sag ikke
vedrørte, er den anden type, og det er de to overtrædelser, der medfører langt
de fleste bøder. Begge disse typer af overtrædelser er som udgangspunkt relativt
nemme at lære at undgå, og virksomheder kan således gennem træning af
medarbejdere væsentligt minimere deres risici i forhold til konkurrencereglerne.
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