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kartlägga och sammanställa erfarenheterna konkurrenslagenav
1993:20.

Med stöd bemyndigandet förordnades den november f.d.20 1995av
regeringsrådet Lars utredare.Jonson som

Hovrättsassessom Thomas Wallander förordnades den december18
sekreterare1995 i utredningen.att vara

Som i utredningen förordnades den 30 juli 1996experter
departementsrådet Staffan Sandström, departementsrådet Charlotte
Zackari och rättssakkunnige Karlsson.Per

Utredningen har antagit Konkurrenslagsutredningen.namnet
Utredningen överlämnade betänkandet SOU 1997:20 Konkurrens-

lagen februari1993 1996 i 1997.-
Regeringen i tilläggsdirektiv den februari20 utredningen1997 igav

fortsättauppdrag arbetet med konkurrens-att göra översynatt en av
lagens bestämmelser kontroll företagsförvärv. förTidenom av
redovisning uppdraget har regeringsbeslut februarii 1998av genom
sträckts till den 30 juni 1998.ut

referensgrupp med företrädare frånEn Konkurrensverket, närings-
livet och advokatbyråer har lämnat synpunkter i denna del utred-av
ningsarbetet.

Uppdraget slutfört och betänkandet SOU Konkurrens-1998:98är
lagens regler företagskoncentration överlämnas härmed.om

Betänkandet har tillkommit samarbetei mellan utredare, experter
och sekreterare. Därför används liksom i det tidigare betänkandet-—
ordet vi beteckning för utredningen. innebärDetta inte attsom
samtliga utredningen deltagit utformningeni i alla delarav av
betänkandet. Utredaren således ansvarig för de övervägandenär ensam
och förslag betänkandet innehåller.som

Stockholm ijuli 1998.

Lars Jonson

Thomas Wallander
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Sammanfattning

|
synpunktererfarenheter och påbetänkandet redovisasI av
företagsförvärv.l993:20 regler kontrollkonkurrenslagens om av

utformningenöverväganden behovet ochVidare redovisas avom
slutsatser bl.a.lagregler detta slag. Våra ärav

alltjämtkonkurrensrättslig kontroll företagskoncentrationeratt0 av
behövs

med gemenskaps-kontrollreglema bör utformasde svenskaatt0
bestämmelser förebildmotsvaranderättens som

kontrollområdet bör ändrasinteavgränsningenatt0 av

bör behållasanmälningsskyldigheten i principden generellaatt0
del inskränkastill vissmen

informell ordning vidbehovdet föreliggeratt av en merI
ärendenförberedande handläggningKonkurrensverkets omav

företagskoncentrationer

för förberedandesekretess krävs detregler strängatt0 om
förfarandetinformella

Utredningsuppdraget

ochutredningsarbete sammanställt erfarenheterVi har tidigarei av
konkurrenslagens KL allmänna utformning ochsynpunkter på

förslag till ändring lagen delar.tillämpning lämnat i vissa Dettasamt av
betänkande SOU 1997:20 Konkurrens-har redovisats i vårt tidigare

lagen 1993 1996.-
enlighet tilläggsdirektiv till utredningen behandlas härI med KL:s

företagsförvärv.regler kontrollom av
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Skäl för och förvärvsregler KLiemot

harVi försökt belysa den ekonomisk-vetenskapliga, teoretiska och
erfarenhetsmässiga, grunden för regler förvärvskontroll. harDettaom
skett främst expertstudier. Studierna bestyrker attgenom
företagskoncentrationer falli vissa har effekter från allmänsom
synpunkt motverkas.bör Som helhet studierna emellertid ocksåger en
klar bild det mycket svårt allmängiltiga grunder ochäratt attav ange
preciserade regler för förvärvsprövning.en

Sammantaget det material expertstudiema och iger som genom
övrigt har kommit fram under Vår utredning för uppfattningenstöd att
lagregler foretagskoncentrationerkontroll alltjämt behövs.om av

Vår slutsats alltså regler kontroll företagskoncen-är att om av
också fortsättningentrationer i skall ingå Med hänsyn till deni KL.

osäkerhet råder de ekonomiska bedömningama och effekternasom om
olika ingripanden bör dock prövningen gälla endast störreav

koncentrationer. Vidare bör dessa ingripanden ske bara falli harsom
ekonomisk frånvikt samhällssynpunkt och där bedömningenstor är

relativt säker.

bör utformadeHur reglerna vara

Vi har andra nationella funnitinte i lagar några speciella problem-
lösningar det finns skäl lägga till grund för ändrade svenskaattsom
regler. denna bakgrundMot vi det finns två huvudaltemativattanser
för utformning det materiella innehållet i förvärvsregler:KL:sav

behålla de nuvarande reglemas allmänna formatt0

utforma regler i så överensstämmelse med regelsystemEG:satt nära0
möjligtsom

För bibehållande de nuvarande reglerna talar främst begreppetett attav
företagsförvärv förhållandevis klart och har belysts iär avgränsat
många ärenden hos Konkurrensverket. användningMot begreppetav
talar bl.a. det kan det för det inte omfattaratt snävt attanses genom
koncentrationsåtgärder slag förvärv och fångar inänannat ävenav
sådana förvärv ointressanta från kontrollsynpunkt.ärsom

För begreppet koncentration läggs till grund för prövnings-att
reglerna i talar bl.a.KL marknadsmakt och skadliga effekter kanatt
skapas andra koncentrationsåtgärder äganderättsövergång,än attgenom
begreppet koncentration vedertaget i gemenskapsrättens regelsystem,är
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allvarligareskapar någrakänt, intedär, såvittdess tillämpningatt
väsentligtillkonkurrenslagstiftningen i övrigttillämpningsproblem, att

ökadförebild gemenskapsrättenefterkonstrueraddel attsamtär enav
sannoliktterrninologingemenskapsrättsligamed denharmonisering

såvälkoncentrationskontrollreglerna itillämpningenunderlättar av
ochmyndigheternationellasamverkan mellanoch denEGSverige som

förutsatt i EG-systemet.EG:s ärsomorgan
Även vid prövningföreliggertillämpningsproblemde avsom nu

alltikommeraccessoriska begränsningarochföretaggemensamma
gemenskapsrättsligatill detvid anpassningupphöraväsentligt att en

systemet.
EG-modellen.tillförvärvsreglerföreslår alltså KL:sVi att anpassas

för vilka koncentrationerGränser prövassom

kontrollenordning börnuvarandeenligtmotsvarandePå sätt avsom
undantagsåtgärd och bara vissaföretagskoncentrationer enses som

börföretagskoncentrationer prövas.större
föreslåskontrollområdetformen för avgränsningfråganI attavom

form omsättningsgränsmed tröskelvärde ikonstruktionennuvarande av
både förtillämpaförhållandevis enkelregelbehålls. Denna är att

och företagen.konkurrensmyndighetema
lagensjälvalagen. ikontrollområdet bör i AttförGränsen anges

kankoncentrationerför de olikaundantag antastyper somavange
lagtekniskaframstår frånkonkurrenssynpunktbetydelse frånsakna

dessa fall föreslår vimindre lämpligt.utgångspunkter För ensom
och handläggnings-förenklat anmälnings-innebärlösning ettsom

förfarande.
fyranivån omsättningsgränsenkritik har riktats påViss mot

bör höjas.framlagts förslag nivånDärvid harmiljarder kronor. attom
förvärvs-företag ochlandet verksammakartläggning inomDen avav

genomförts på uppdragperiodenaktiviteten under 1993-97 avsom
för föreslå någonemellertid inte underlagutredningen att nuger

dennaändring nivån på omsättningsgräns.av

Bedömningskriterier

förebildfövärvskontrollen har efternuvarande svenskaDen av—
utformats för möjliggöra ingripandengemenskapsrätten motatt—

för konkurrensen och samhälls-sådana förvärv skadligaärsom
dessaekonomin. bedömningslcriterier i lagen måste iDe som nu anges
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delar allti väsentligt också de bedömningskiiteriermotsvaraanses som
gäller enligt gemenskapsrätten.

Vi har med hänsyn till det angivna inte funnit skäl föreslåatt nu
andra bedömningskriterier de gäller enligt nuvarandeän ordningsom
34 § KL.

denBör generella anmälningsskyldigheten avskaffas

Genom infördesKL regler innebär kontrollområdeett avgränsatsom
och generell anmälningsskyldighet enligt förebild reglerna i EG.av

Vårt förslag innebär huvudreglerKL:s kontroll företags-att om av
förvärv ytterligare till gemenskapsrätten.anpassas

konstaterarVi det denna bakgrund krävasatt mot tungtsynes
vägande skäl ordning generell anmälningsskyldighet skallutanom en
återinföras.

För ordning med generell anmälningsskyldighet med tidsfristeren
talar särskilt tidsvinsten och uppnår formellviss stadgaatt iman en

Ävenkontrollsystemet. konkurrensmyndighetens subjektiva bedömning
frågani anmälningsplikt begränsas vid generell anmälningsskyldig-om

het, vilket ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten i kontrollsystemet.
Ett sådant har också den fördelen konkurrensmyndighetensystem att
tidigt får relevant information förvärvet. Systemet motverkar ocksåom
uppkomsten situation där förvärvande företaget söker överaskaav en
konkurrensmyndigheten med omedelbart integrera det förvärvadeatt
företaget i sin verksamhet.

De skäl kan anföras med generell anmälnings-mot ett systernsom
skyldighet anmälningsskyldigheten oftaär förenadatt medär
omfattande krav på uppgiftslämnande till konkurrensmyndigheten,
vilket kan anmälan kompliceradgöra och kostsam för företagen.en

kanDe dock framhållas de olägenheter den föreskrivnaiatt KLsom
anmälningsskyldigheten orsakar företagen har minskat betydligt i
omfattning de ändrade regler gäller fr.o.m. den juli1 1997.genom som

Ett prövningssystem saknar regler generell anmälnings-som om
skyldighet förutsätter regler frivillig anmälan. Ett sådant systemom
förutsätter också konkurrensmyndigheten har sådanatt samladen
kunskap uppkomna fall snabbt kan bedömas.att Frågan hurom en
anmälan sådanti fall skall beskaffad innefattar flera problemvara
rörande bl.a. form och innehåll i anmälan, tidsfrister och rättsverk-
ningar. Vidare måste det läggas väsentlig uppgiftsbörda på företagenen

i byggtäven frivilligapå anmälningar.ett system
förenklatEtt anmälningsförfarande där uppgiftslämnandet i vissa-

fall begränsas till centrala uppgifter-att möjlig enligt gällandeäravse
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obetydligt antalomfatta intekommaocksåordning och kan ettattantas
förvärven.anmälningspliktigadeav

Även informellaförökatinnebärordning utrymmeettsomen
kanberörda företagenoch deKonkurrensverket antasmellankontakter

och nedbringaföretagenuppgiftslämnarbördan förminskabidra till att
angelägna isammanhang detdettaframhåller ihandläggningstiden. Vi

ordning tillskapas.sådanatt en
närvarande inteforföreliggeranfördabakgrund detMot av

anmälnings-generellreglerna i KLföreslåskältillräckliga attatt om
ñupphävas.skallskyldighet

medför mångaordningnuvaranderiktatsKritik har attmot att
samhälls-ochför konkurrensenbetydelsesaknarföretagsförvärv som

anmälningsskyldig-generellaför denområdetfaller inomekonomin
heten.

kanomfattninganmälningsskyldighetensgenerellagäller denVad
andra halvåret 1997anmälts underharantalet förvärvattnoteras som

underanmäldesantal ärendenhälften detmindre änär somav
deMångaförsta halvåret 1997.respektiveperiod 1996motsvarande av

betydelse föreller haft ringasaknatharanmälda förvärven
hellerKonkurrensverket har intesamhällsekonomin.ochkonkurrensen

förvärv.anmäla någotanmoda förvärvsparternaanledningfunnit attatt
inskränkningytterligarebakgrund vissdennaföreslårVi mot aven

bestämmelsen §i 37anmälningsskyldighetengenerelladen attgenom
tillskall anmälaskoncentrationformuleras såstycketförsta KL att en

hartillsammansberörda företagen1 deKonkurrensverket enom
miljarderfyraöverstigerräkenskapsårföregåendeomsättning som

verksamhetdriverberörda företagendetvåoch 2 minstkronor av
föregåendeomsättningharverksamhetoch dennalandet iinom en
ochförmiljoner kronor200överstiger etträkenskapsår vart avsom

företagen.

förfarandeinformellareBehov ettav

konkurrensrättsligafaller inom detFöretagskoncentrationer som
ochsamhällsintressenbetydandegångerprövningsområdet mångarör

ställerekonomiska omsättningenekonomiska värden. Denstora
handläggningskyndsam och effektivnormalt höga krav på aven

näringslivetsbåde från allmän ochföreliggersådana ärenden. Det
förkonkurrensrättsligadetsynpunkt starkt intresse systemetattett av

utformat ochändamålsenligtFöretagskoncentrationerkontroll ärav
rättssäkerteffektivt ochtillämpas på såfungerar och sätt ärett som

möjligt.
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En ordning ökat för informelltutrymme ettsom ger mer
handläggningsförfarande i ärenden koncentrationer ochrörsom som

ökat för informella kontakter mellan Konkurrensverketutrymmeger
och berörda företag i det enskilda fallet framstår oundgängligensom
nödvändig för effektivisera handläggningen i dessa ärenden.att

bör lämpligenDet överlämnas till Konkurrensverket övervägaatt
den utformningen ochnärmare tillämpningen sådan ordning. Detav en
kan dock framhållas gemenskapsrättens ordning med s.k.att pre-

Ävennotification i tillämpliga delar bör kunna tjäna förebild. desom
informella handläggningsformer tillämpas bl.a.i USA ochmer som

Storbritannien bör kunna viss vägledning dettai hänseende.ge
Både tryckfrihetsförordningens bestämmelser allmän handlingom

och sekretesslagens regler i fråga sekretess kan dock väsentligtom
försvåra möjligheten till informell handläggningsordning,en mer
främst vad gäller förutsättningar för informella kontakter mellan
Konkurrensverket och de berörda företagen.

Vi konstaterar förenklad handläggningsordningatt inte kanen
genomföras ökat sekretesskydd för sådanautan ett uppgifter som
företagen lämnar till Konkurrensverket innan formell anmälan enligten
37 § sker. Vi förslår därför sekretesskyddet för sådana uppgifteratt

absolut ochgörs denna sekretess gäller framatt till den tidpunkt när
anmälan lämnas in till verket. Efter denna tidpunkt bör sekretess gälla
för uppgifterna i omfattning enligt nuvarande ordning.samma som
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EnglishinSummary

rulestheandgained from viewsexperiencesThe presentsreport on
1993:20.Competition Actcontrol theinrelating to merger
provisionsof legalfor and designthe needconcerningConsiderations

include:conclusionspresented. Thealsoof this type are

ofbyundertakingsbetweenconcentrationcontrol ofthat means0
still neededcompetition law

thedesigned withshould berulescontrolSwedishthat the0
modelCommunity Lawcorresponding as a

alteredshould becontrolof thethethat notscope0

retained inshould beof notificationobligationgeneralthat the0
modifiedbeshould certainbutprinciple extentto a

duringprocedureinformalforrequirementthat there moreaa0
ofhandlingAuthoritysthe Competition preparatory cases

dealing with mergers

initial,for theconfidentiality rulesthat strict necessaryare0
procedure.informal

referenceofTerms

theof and viewsexperiencescompiledearlierhave inWe reports on
KL andof the Competition Actapplicationandgeneral design

Thisthe law infor amendmentssubmitted proposals parts.to some
Competition Act1997:20 theSOUearliercontained in reportour

1993 1996.-
the Commission, KLsadditional directivewithaccordanceIn toan
thiscontrol dealt with inrules concerning report.aremerger
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forArguments and rules KL.against inmerger

We have tried elucidate the scientific theoreticaleconomic, andto
empirical, grounds for rules relating control. This has mainlyto merger
been done through studies. These studies confirm thatexpert

betweenconcentration undertakings in have effects thatsome cases
from societys point of View ought be counteracted. whole, theAsto a
studies do however give clear picture of the difficulty in statinga
generally applicable grounds and specific rules for examinationan
procedure.

All all, thein material that has emerged from the studies andexpert
otherwise in deliberations the opinion that legal provisionssupportsour
concerning between undertakingsconcentration still needed.are

Our conclusion that provisions control should also inon merger
future be included in TakingKL. into consideration the uncertainty that
exists concerning economic and the effects of variousassessments

only larger concentrations should be examined. Furthermore,measures,
intervention should only take place in that of considerablecases are
economic weight from the society point of View and when relativelya
safe appraisal of the concentration be established.can

shouldHow the rules be designed

We have found particular solutions in other national lawsnot any
which should be used basis for amending thisKL. Againstas a
background, of the thatopinion there alternativesmaintwowe are are
for the design of the material of KLs rules:contents merger

theretain general form of the rulesto current0

model rules the closestin possible conformity with Communityto0
Law

An in favour of retaining the rules that theargument current concept
of acquisition comparatively clearly defined and has beencompany
elucidated by the Competition Authority in One argumentmany cases.
against this that be regarded sinceconcept toomay as narrow,
does include all concentration Further, also embracesnot measures.
acquisitions which interesting from control ofpoint view.notare a

Some of the for basing the legislation the ofarguments concepton
concentration that market and damaging effects beare power can
created by other of thanconcentration transfer of ownership,means
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thatCommunity Law,established inconcentrationofthethat concept
createdknownfarhasthatapplication inits notsystem anyas as --

legislation incompetitionSwedish nationalthat theproblem,major
Communitymodelledconsiderablealreadyother extentto onaareas

Community LawwithharmonisationincreasedthatLaw, an
concentrationof thethe applicationfacilitateslikelyterminology most

andCommunitythewell innationalrules thecontrol in system asas
authorities,Communitynational andbetweenco-operationalso the

Communitypresumed theinwhich system.
withconnectionexist inthatproblemsapplicationAlso the now
largewillancillary restraintsandof joint toexamination ventures a

Community Law.adjustmenteliminatedbe toextent on an
modelled inandadjustedrules bethat KLsWe mergerpropose

Communitywith Law.accordance

controlofScope

betweenof concentrationcontrolthetheinAs present system,
and only majorexceptionalbeundertakings must measureseen as an

investigation.subjectshould beconcentrations to
of theof applicationtheof definingfor the questionAs scope

thresholdwithconstructiontheproposed thatcontrol, present a
ruleretained. Thislimitofthe formvalue in turnovera

andauthoritiesthe competitionboth forapply,comparatively toeasy
concerned.the undertakings

the law.should be inof applicationThe limits outset appears
include inbe less appropriateof Viewtechnical pointlegal tofrom toa

ofvarioustheexceptionof lawprovisions typesthe toany
without importanceassumed becould bethatconcentrations to any

solutiontheseofpoint view. Forfrom competition propose acases wea
procedure.and processingnotificationsimpliñedincludeswhich a
of thethe leveldirected againstbeenhas turnovercriticismSome

forsubmittedbeenProposals haveSwedishfour billionlimit, crowns.
withinactiveof companiestheof the limit. However,increasing survey

hasthatperiod 1993 97,in theand of activitythe country, merger -
doesof the Commission,the instigationcarried atbeen notatout

level ofof thefor adjustmentfor proposalbasisprovidepresent anya
this limit.tumover
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Appraisal criteria

The Swedish for control of acquisitions haspresent modelledsystem -
Community beenLaw designed make possible interveneto toon -

against acquisitions that deleterious competition and the nationaltoare
The appraisal criteria in the law allin essentials,set out must,economy.

also be regarded corresponding the appraisal criteria forceintoas
under Community Law.

With reference the above mentioned have foundto notwe any
other appraisal criteria 34to § KL.reason propose any

Should the obligation of notification be abolished

KL introduced provisions modelled Community whichLawon- -
include limited of application and general obligation ofa scope a
notification.

The proposals forward imply further adjustment ofput KLswe a
principal provisions concerning control Community Law.tomerger

Against this background, conclude that strong argumentswe appear
be required for reintroduction ofto where generalsystema no

obligation notify exists.to
Arguments for with general obligation of notificationsystem witha

time limits in particular, the ofsaving time and that certainare, a
formal stability achieved in the control Also the subjectivesystem.

of the Competition Authority with the obligationassessment respect to
of notification limited in this which improves the predictabilitycase,
and legal certainty thein control Another advantage with thissystem.

that the Competition Authoritysystem early receiveat stagean can
information about The also thesystem counteractsa merger. emergence
of situation where the acquiring surprise theattempts toa company
Competition Authority by immediately integrating the acquired

in its business.company
The that be advanced againstarguments withsystemmay a a

general obligation of notification that the obligation of notificationare
combined with extensive requirements for providing information to

the Competition Authority, which make notification complicatedmay a
and expensive for undertakings.

However, could be argued that the of the inconvenienceextent
that the obligation of notification undertakings has largetocauses a

been reduced by the amendedextent rules that apply from July1 1997.
A for control ofsystem concentrations which does includenot

provisions for general obligation of notification rules fora presupposes
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thethatalsoSuchnotification.voluntary system presupposesa
orderknowledge incollectedsufficient tohasAuthorityCompetition

ThespeedyinappraiseAuthoritytheenable to manner.acases
constitutedshould besuchinnotificationof howquestion casea

andformthings,otherconcerning,problemsseveralcontains among
Furthermore,effects.and legallimitsnotification, timeof the acontent

burdenconsiderablealso laywillnotificationwith voluntarysystem a
information.submitof obligationundertakings in totermson

ofsubmissionthewhereprocedurenotificationsimplifiedA —
essentiallimitedbecertainin toinformation somemaycases
andprocedurethefeasible underalready presentinformation can—

fallthatofconsiderable numberincludeexpectedalso be to mergersa
notification.ofobligationtheunder

informalforfacilitateswhichprocedurethis,additionIn to morea
undertakingsand theAuthorityCompetitionthebetweencontacts

burdenof thereductioncontribute toassumedbeconcerned toto acan
thisInprocessing time.thealso reduceandprovide information

suchof introducingthe importanceemphasiseconnection awe
procedure.

enoughfoundhavebackground,this strongnotAgainst we
notification.ofgeneral obligationof therepealarguments to propose a

proceduresthedirected againsthas been presentcriticismSome
andcompetitionwithout importanceacquisitions toresulting in many

ofobligationgeneralthewithinfallingnationalthe economy
notification.

thenoted thatnotification,ofobligationgeneralregards theAs
ofmonths 1997second sixthenotified duringacquisitionsofnumber

correspondingthenotified duringofnumberof thehalfless than cases
Also, therespectively.ofmonths 1997first sixand theof 1996period

thefoundhas requestAuthority toCompetition not reasonany
acquisition.notifypartiesacquisition to any

ofrestrictionfurthercertainbackground,thisAgainst propose awe
beWe that 37 KL§of notification.general obligationthe propose

Competitionthenotifiedshould beconcentrationthat toworded aso
aggregatedconcemed hadundertakingsl the tumoverAuthority an

Swedishof four billionfinancial inthe precedingin crownsexcessyear
businessconcemedundertakingsof theleastand 2 twoat oncarry

precedingtheinbusiness,and had, thatinwithin the tumovercountry a
undertakings.of thefor eachmillionof 200in crownsexcessyear
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The need for informal proceduresmore

Many times ofconcentrations undertakings falling within the ofscope
application of the competition law affect of considerable publicmatters
interest and large economic values. Economic normally placestumover

demand expeditious and efficientgreat processing of suchon cases.
Therefore, there in the interest of both the public and the trade andare
industry that procedures for control of concentrations of undertakings

purposefully designed and function in the efficient andare most way
with legal certainty.

A providing increased for informalsystem processing inscope more
concerning concentration, and which provides increased forcases room

informal between the Competitioncontacts Authority and the
undertakings concerned in the individual betocase, appears an
absolute necessity in order make processing efficient in theseto more
cases.

would be appropriate leave consideration of theto detailedmore
design and application of such procedures the Competitionto
Authority. In this be observed that thecontext Community Lawcan
procedures with so-called pre-notiñcation could, where applicable,
provide model. Also the informal processing methods used ina more
USA and the United Kingdom could provide guidance in thissome
respect.

Both the provisions of the Freedom of the Press Act concerning
public documents and the provisions of the Secrecy Act regardsas
confidentiality however, considerably hamper the possibility ofmay, a

informal processing mainly regards the possibilitiessystem, ofmore as
informal between the Competitioncontacts Authority and the
undertakings concerned.
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ändring i konkurrens-till lagFörslag om

lagen 1993:20

konkurrenslagen 1993:20föreskrivs frågaHärigenom i om
skall upphöra gälla,dels och 684 attatt

föreoch rubrikerna 34, 37, 38, 39dels 63 6734-43, 57, samtatt
följande lydelse,och skall ha42

paragrafer, och binföras 34 37 37dels i lagen skall treatt a, anya
lydelse.före följanderubrik 34 §§§, samt a aven ny

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

KoncentratiønäretagsfärvärvF

Definition koncentrationföretagsförvärvFörbud mot avm. m.

34§
får på talanStockholms lagtingsrätt koncentration enligt dennaEn

Konkurrensverket förbjuda föreliggerettav om
företagsförvärv omfattas själv-två eller flera tidigaresom av

slåsanmälningsslcyldighet enligt 37 § ständiga företag samman,
ellerfrivilligtanmältseller harsom

eller fleraenligt vad där. personer, somensom anges
redan kontrollerar minstskall förbjudas,Förvärvet ettom

eller fleraföretag, ellerförstärkerdet skapar eller ett
företag förvärvdominerande ställning avgenomsomen

tillgångar,värdepapper ellerägnadväsentligt hämmar eller är
avtal eller på sättannathämma förekomsten eller genomatt

kontrolldirekt eller indirekt fåreffektivutvecklingen av en
eller flera företag elleröver ettdesskonkurrens landetinom i

delar därav.delhelhet eller avsevärden av
Bildandet ett gemensamtdet, och av

och har den lydelse föreslagits iproposition 1997/98:130.34, 41 63 som
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detta sker på sätt är företagett på varaktig basissom som
skadligt från allmän syrwunkt. fyller självständig ekonomisken

Förbud får dock enhetsmed- samtliga funktionerinte utgör
delas ifråga förvärv koncentrationhar enligt förstaom ensom
skett på svensk stycketeller utländsken
börs, auktoriserad marknads-en
plats eller någon regleradannan
marknad eller påinropgenom
exekutiv auktion. stället fårI

förvärvaren åläggas att avyttra
det har förvärvats.som

Förbud koncentration,mot m.m.

34a§
Stockholms får på talantingsrätt

Konkurrensverket förbjudaav en
koncentration omfattassom av
anmälningsskyldighet enligt 37 §
eller har anmälts frivilligtsom
enligt vad där.som anges

Koncentrationen skall
förbjudas, om

den skapar eller förstärker
dominerande ställningen som

väsentligt hämmar eller ägnadär
hämma förekomsten elleratt

utvecklingen effektiv kon-av en
kurrens landet dess helhetinom i
eller avsevärd del det, ochen av

detta sker på sätt ärett som
skadligt från allmän syrgounkt.

Förbud får dock meddelasinte
fråga koncentrationi om en som

förvärvägt harrum genom som
skett på svensk eller utländsken
börs, auktoriserad marknads-en
plats eller någon regleradannan
marknad eller påinropgenom
exekutiv auktion. I stället får

förvärvaren åläggas att avyttra
det har förvärvats.som
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bildandetutsträckningdenI
företaggemensamtett somav

enligtkoncentration 34utgör en
resultathar till syfte eller§ att

konkurrensbeteendetsamordna
förblir själv-hos företag som

skall samordningenständiga,
bedömas enligt kriterierna 6i
och 8 §§.

35§
koncentrationförbudföretagsförvärvförbud EttEtt motmot ett en

rättshandlingblir innebärförvärvet därefterinnebär attatt somen
led koncentrationenogiltigt. iutgör ett

ogiltig.därefter blir

36§
förtillräckligtdettillräckligt för OmdetOm är attär att

skadliga effekternaundanröja deskadliga effektemaundanröja de
fårfår för- koncentration,företagsförvärv, partett enav enav
stället föriför förbud koncentrationenställeti ivärvaren

åläggasförbud enligt 34 §enligt § åläggas34 a
företag företag elleravyttra ettatt ettatt avyttraen

delellerrörelse del företag, ellerettav enen aven
rörelse, eller

genomföra genomföra någonnågon2.att attannan annan
åtgärd.konkurrensfrämj andekonkurrensfrämj ande åtgärd.

Anmälan koncentrationföretagsförvärvAnmälan omom

37§
anmälasanmälas koncentration skallföretagsförvärv skall EnEtt

till KonkurrensverketKonkurrensverket någontill omav
förvärvsavtalet,i företagen till-är de berördapart omsom

företagen tillsammansde berörda före-har omsättningensammans
föregåendehar omsättning gående räkenskapsår över-en som

fyraräkenskapsår överstiger fyra miljarder kronor ochstigersom
två de berördamiljarder kronor. minst av

företagen driver verksamhetförvärvaren ingårOm i en
landet och denna verk-inom iflerabestårgrupp som av

samhet har omsättningföretag har ensom gemensamma
föregående räkenskapsårhållsellerägarintressen somsom
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på något sätt, 200 miljoner kronoröverstigerannatsamman
skall sammanlagda för och företagen.vart ettgruppens av
årsomsättning förutsättningenOm enligtanses som
förvärvarens årsomsättning. första stycket uppfizlld1 är men

Skyldighet anmäla omsättningen vadatt inte överstigerett
företagsförvärv föreligger förstainte stycket fårisom anges

det förvärvade företagets Konkurrensverket i enskiltettom
omsättning föregående räken- fall ålägga iparten en
skapsår understiger miljonerl00 koncentration anmälaatt
kronor. Trots omsättningen koncentrationen, dettaatt när är
understiger detta belopp, får påkallat särskilda skäl. Enav
Konkurrensverket i enskilt och andra medverkandeett ipart en
fall ålägga i koncentration har alltidpart ett rätt atten

förvärvsavtal anmäla förvärv- frivilligt anmäla koncentration-att
detta påkallatnär är omsättningskravet enligtet, närav en,

särskilda skäl. En i första stycket 1 uppfyllt.part ärett
förvärvsavtal har dessutom alltid

frivilligt anmälarätt att ett
förvärv till Konkurrensverket.

37a§
koncentrationEn omfattassom
anmälningsskyldighet enligtav
första37 § stycket skall anmälas

till Konkurrensverket senast en
vecka efter

a ingåendet det avtalav som
medför koncentrationen

b ojfentliggörandet budetav
Övertagandeom
c förvärvet det bestäm-av

mande inflytandet.
skall löpa frånFristen den

tidpunkt den första dessanär av
händelser inträffar.

37b§
En företagssammanslagning
enligt 34 § första stycket skall1
anmälas de företag slåsav som
samman.

fallI skall anmälanövriga
den eller demgöras av som
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kontrollförvärvar över ett
del därav.företag eller en

koncen-undersökningSärskildförvärvSärskild undersökning avav
tration

38§
får beslutaKonkurrensverket beslutaKonkurrensverket fårom om

under-- särskild under-särskildgenomföra genomföraatt atten en
företagsförvärv koncentrationsökningsökning ett somavav en

enligtanmälts 37anmälts enligt harhar 37som
skallbeslutsådantskallbeslut EttsådantEtt

arbetsdagarmeddelas inom 25från det30 dagarmeddelas inom
tillkom inanmälanfrån dettillanmälan kom in attatt

Under dennaKonkurrensverket.Under dennaKonkurrensverket.
och andrafårfristi parternafrist får den år partsom

koncentrationenmedverkande inågravidtaförvärvsavtalet inte
syftenågon åtgärdvidtainte i attförvärvet.fullföljåtgärder för att a

koncentrationen.fullfölja
får detKonkurrensverket i

beslutasärskilda fallet om
förbudet andrafrånundantag i

stycket.

koncentrationTalanföretagsförvärvTalan omom

39§
Stockholms tingsrätttalan hosEnStockholms tingsrätttalan hosEn

väckasfårenligt eller 36 §34får väckas baraenligt eller 3634 § a
särskildefter beslutbarasärskildbeslutefter omom

enligtundersökning 38enligtundersökning 38
skall väckas inomTalanskall väckas inomTalan tretre

månader från beslutet. Tingsrättenmånader från beslutet. Tingsrätten
Konkurrens-begäranfår påKonkurrens-får begäranpå avav

med högstförlänga fristenverketfristen med högstverket förlänga
sänder,månad i imånad sänder,i i parternaparterna omenomen

och denkoncentrationenförvärvetförvärvsavtalet eller, somom
andraanmälan enligt 37 §på dethar skett i gjortsätt som anges

samtycker. koncentra-stycket Närstycket, förvärvaren§ tredje34
påskett deteller detsamtycker till det tionen sätt angessomom

för-tredje stycket,§finns synnerliga skäl. 34i ära
tillräckligt.samtyckevärvarens

skäl fårfinns synnerligadetOm
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fristen förlängas sådantutan
samtycke dettaiangessom
stycke.

40§
Om Konkurrensverket har Om Konkurrensverket har
beslutat lämna företagsför- beslutat lämna koncentra-att ett att en

åtgärd, får talan enligt åtgärd, får talan enligtvärv 39tionutan utan
första39 § stycket inte väckas första§ stycket inte väckas

beträffande förvärvet. beträffande koncentrationen.
gällerDetta dock inte gäller dockDetta inteom en om en

förvärvsavtaleti har lämnat eller medverkat ipart part annan som
någon oriktig uppgift koncentrationen har lämnat någonsom
påverkat beslutet. oriktig uppgift påverkatsom

beslutet.

41 §
detOm motiverat allmänt Om det motiverat allmäntär ett är ettav av

intresse den intresse denväger äntyngre väger äntyngresom som
olägenhet åtgärden medför, olägenhet åtgärden medför,som som
får Stockholms fårtingsrätt på Stockholms tingsrätt på
yrkande Konkurrensverket för yrkande Konkurrensverket förav av
tiden till dess fråga enligt tiden34 till dess fråga enligt 34att atten en
eller slutligt36 § har avgjorts eller slutligt har36 § avgjortsa
förbjuda i avtal förbjuda och andraparterna ett parternaom

företagsförvärv fullfölja medverkande i koncentrationatt en
förvärvet. Om rättegång inte vidta någon åtgärd syftei attatt
pågår, skall yrkandet framställas fullfölja koncentrationen. Om
skriftligen. rättegång skallinte pågår,

yrkandet framställas skriftligen.
Yrkandet får inte bifallas Yrkandet får bifallasinteutan utan

förvärvsavtaletiatt den beslutet gäller ochparterna att som
eller, förvärvet har skett på det den anmälan enligtgjort 3 7 §om som

i 34§ tredjesätt andra stycket fått tillfälle att yttrasom anges
stycket, förvärvaren fått tillfälle sig. När koncentrationen har skett

sig. Om det finnsatt yttra på det i 34 §sätt som anges a
synnerliga skäl, får dock åtgärden tredje stycket behöver endast
omedelbart beviljas gälla till förvärvaren ha fåttatt tillfälle att
dess något beslutasatt sig. finnsannat Om det synnerligayttra

skäl, får förbud omedelbart
meddelas gälla till dessatt att
något beslutasannat
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ärendeTid vilkenTid vilken förvärvs- inominom ettett om
skallskall koncentrationärende avgörasavgöras

42§
åläggandeförbud ellerEtt förbud eller åläggande enligtEttett

fårenligt eller 36 § inte meddelas34 eller får34 36 § intea
månadermeddelas månader efter detän änsexsenare sexsenare

hos hosefter det talan väckts talan väckts tingsrätten.att att
frist får förlängas,frist får Dennatingsrätten. Denna om

ochi koncentrationenförlängas, i parternaparternaom
anmälan enligt 37 §deneller, förvärvet gjortförvärvsavtalet somom

till det.andra stycket samtyckerhar på detskett isätt som anges
skett påkoncentrationen harNärtredje stycket, förvärvaren34 §

tredjedet §34isättsamtycker till det eller det som anges aom
samtyckestycket förvärvarensärellerfinns synnerliga skäl. Förbud

det finnstillräckligt. Ommeddelasåläggande får dock inte
får fristensynnerliga skäldettvå år efterän attsenare

samtycke demförlängas utanförvärvsavtalet ingicks. av
stycke. Förbuddettaisom anges

dockeller åläggande får inte
eftertvå årmeddelas änsenare

ägdedet koncentrationenatt rum.
måletMarknadsdomstolenöverklagas, skalldomOm tingsrättens avgöra

Vadtiden för överklagande gickmånader från detinom ut.atttre som
ocksåfristen gällerstycket förlängningi förstasägs avom

Marknadsdomstolens prövning.

43§
förbud eller åläggande enligtåläggande enligtförbud eller EttEtt

hindereller inteeller inte hinder 34 36 §34 36 § utgörutgör mot a
fråga påfråga prövasprövas mot attatt nytt, sammasamma

finns anledningdetdet finns anledning attatt nytt, omom
förbudetupphäva eller mildraupphäva eller mildra förbudet

därför dettaeller åläggandet därför detta eller åläggandet attatt
längrelängre behövs eller längre längre behövs eller inteinte inte inte

lämpligt. lämpligt.är är
eller Mark-Om tingsrätten Mark-tingsrätten ellerOm

nadsdomstolen har lämnat nadsdomstolen har lämnaten en
talan företagsförvärv talan koncentrationutanett utanom om en
åtgärd, får frågan på åtgärd, får frågan påprövas nytt prövas nytt
bara förvärvsavtalet bara elleripart partom en om en annan som
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har lämnat oriktiga uppgifter medverkat koncentrationen hariom
sakförhållanden väsentlig lämnat oriktiga uppgifterav om
betydelse för avgörandet. sakförhållanden väsentligav

betydelse för avgörandet.

57§
Ett förbud eller åläggande enligt förbudEtt eller åläggande enligt
23, 34 36, eller får41 45 § 23, 34 eller36, 41 45 § fåra,,
förenas med vite. Också beslut förenas med vite. Också beslutett ett

undersökning enligt eller47 undersökning enligt eller47om om
får förenas48 § med förvite får48 § förenas med förviteatt att

förmå företag eller någon förmå företag eller någonett ett
underkasta under-sig underkasta under-sigatt attannan annan

sökningen. sökningen.
frivilligtEtt åtagande i frivilligtEtt åtagande i

samband med företagsförvärv samband med koncentrationett en
får förenas med vite. sådantEtt får förenas med vite. Ett sådant
vite föreläggs Stockholms föreläggsvite Stockholmsav av
tingsrätt på talan Konkurrens- tingsrätt på talan Konkurrens-av av
verket. verket.

63 §
Domar och beslut Stockholms tingsrätt följandei mål och ärenden fårav
överklagas hos Marknadsdomstolen:

l konkurrensskadeavgift konkurrensskadeavgift enligt.
enligt 26 26

kvarstad enligt 32 kvarstad enligt 32
företagsförvärv enligt 34, koncentration enligt 34 a,

36, 41 och 43 §§, 36, 41 och 43 §§,
undersökningar enligt 47 undersökningar enligt 47

och 48 och§§, och 48 och§§,
prövning enligt andra54 § enligtprövning andra54 §

stycket. stycket.
Beslut under rättegången i frågor i eller25, 32 41 skall§som avses

överklagas särskilt. beslutEtt enligt 32 eller 41 § meddelats innansom
rättegång har inletts skall överklagas beslutet meddelats undersom om
rättegång. Lag 1996:266.

67 §
En åtgärd enligt 41 § har En åtgärd enligt 41 § harsom som
beslutats då rättegång inte pågår beslutats då rättegång inte pågår
skall omedelbart hävas, skall omedelbart hävas,om om
Konkurrensverket inte beslutar Konkurrensverket inte beslutar
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undersökning enligtsärskildundersökning enligtsärskild omom
beslut harsådanthar § eller,eller, sådant beslut 3838 § ettett omom

talan enligtväckertalan enligt meddelats, intemeddelats, väckerinte
gällergäller 39 Detsamma39 Detsamma omom

beslutarKonkurrensverketbeslutarKonkurrensverket attatt
koncentrationföretagsförvärv lämnalämna utanutanett en

åtgärd.åtgärd.

kraft julilag träder den 1 1999.iDenna
Äldre företagsförvärvfortfarande tillämpas frågaföreskrifter skall i om

före ikraftträdandet.har skettsom
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till lag ändring sekretesslagenFörslag iom

1980: 100

i frågaHärigenom föreskrivs sekretesslagen 1980:100om
dels 16 § följande lydelsekap. 1 skall haatt

införas paragraf, följandedels i lagen skall 8 kap.4att en ny av
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 kap. 4 §
Sekretess gäller Konkurrens-i
verkets verksamhet består isom
tillsyn och utredning för uppgift

om
enskilds afi‘Zzrs— eller

driftförhållanden, uppfinningar
eller forskningsresultat, detom
kan den enskilde liderantas att
skada uppgiften rojs,om

ekonomiska ellerandra
personliga förhållanden för den

har afliirsfdrbindelseiträttsom
medeller liknande förbindelse

den föremål förärsom
myndighetens verksamhet.

uppgift lämnasFör isom
ärende anmälan enligtsom avser

konkurrenslagen 199352037 §
gäller sekretess till dess anmälan
har gjorts.

fråga uppgift allmänI iom
handling gäller sekretessen i
högst år.tjugo
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16 kap. 1 §
Att friheten enligt 1 kap. 1 § frihetenAtt enligt kap.l 1 §
tryckfrihetsförordningen och 1 tryckfrihetsförordningen och 1
kap. 2 § yttrandefrihets- kap. 2 § yttrandefrihets-
grundlagen meddela och grundlagen meddelaatt ochatt
offentliggöra uppgifter i vissa offentliggöra uppgifter i vissa
fall begränsad framgår fallär 7 begränsad framgårär 7av av
kap. 3 § första stycket och1 kap.4 3 första§ stycket 1 och 4
§l-8samt5§loch3 §l-8samt5§loch3
tryckfrihetsförordningen och tryckfrihets-förordningen ochav av

kap. första5 l § stycket 3 § kap.5 1 § första stycket 3 §samt samt
första stycket 1 och 2 första stycket och1 2
yttrandefrihets-grundlagen. De yttrandefrihets-grundlagen. De
fall uppsåtligt åsidosättande fall uppsåtligt åsidosättandeav av

tystnadsplikt, i vilka nämnda tystnadsplikt, i vilka nämndaav av
frihet enligt kap. första7 3 § frihet enligt kap.7 3 första§
stycket 3 och 5 § 2 stycket 3 och 5 § 2
tryckfrihetsförordningen 5 tryckfrihetsförordningensamt 5samt
kap. första1 § stycket och 3 kap.§ förstal § stycket och 3 §
första stycket yttrandefrihets-3 första stycket 3 yttrandefrihets-
grundlagen i övrigt begränsad, grundlagenär i övrigt begränsad,är

de där tystnadsplikten följerär de där tystnadsplikten följerärav av

denna lag enligt denna lag enligt

kap.8 § andra4 stycket

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

2-185162
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iändringförordningtillFörslag om

1980:657sekretessförordningen

sekretessförordningentilli bilagan17punktföreskrivsHärigenom att
juni 1999.vid utgångengällaskall upphöra1980:657 att av
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Förslag till förordning ändring i förord-om

ningen 1996:353 med instruktion för

Konkurrensverket

Härigenom föreskrivs förordningen13 § 1996:353 med instruktionatt
för Konkurrensverket skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

13§
Konkurrensverket väckerInnan KonkurrensverketInnan väcker

talan konkurrensskadeavgift talan konkurrensskadeavgiftom om
enligt konkurrenslagen26 § enligt 26 § konkurrenslagen
1993:20 eller talan angående 1993:20 eller talan angående

företagsförvärv enligt 34 eller 36 koncentration enligt eller34 36a
lag, skall den§ § lag, skall densamma som samma som

med talan få tillfälle med talan tillfälleatt attavses avses
sig. gäller dockDetta inte i gällersig. Detta dock inte iyttra yttra

brådskande fall eller det brådskande fall eller detom om
finns särskilda skäl. finns särskilda skäl.annars annars

Denna förordning i kraftträder den juli 1999.1
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l Inledning

l l Bakgrund.

Konkurrenslagen KL trädde krafti den juli1 1993. Lagen bl.a.ersatte
ÄKL.1982 konkurrenslagårs

innehållerKL bl.a. regler för företagsförvärv.prövning Dessaav
regler överfördes allti väsentligt från

Enligt nuvarande ordning skall sådana företagsförvärv där de
berörda företagen tillsammans har omsättning föregåendeen
räkenskapsår överstiger fyra miljarder kronor anmälas tillsom
Konkurrensverket för prövning. Vissa mindre förvärv undantas från
denna generella anmälningsskyldighet. Konkurrensverket kan anmoda
berörda företag anmäla sådana förvärv för prövning. berördaatt De
företagen kan frivilligt anmäla sådant förvärväven 37 §.ett

Företagsförvärv omfattas anmälningsskyldigheten ellersom av som
har anmälts frivilligt får- på talan Konkurrensverket- förbjudasav av
Stockholms tingsrätt. Förbud kan med vissa undantag meddelas om- -
förvärvet skapar eller förstärker dominerande ställningen som
väsentligt hämmar eller ägnad hämma förekomsten ellerär att
utvecklingen effektiv konkurrens landetinom i dess helhet ellerav en

avsevärd del det och detta sker på skadligt frånsätt äretten av som
allmän synpunkt 34 §.

Om det tillräckligt för undanröja de skadliga effekternaär att ettav
företagsförvärv får förvärvaren i stället för förbud enligt åläggas34 §

företag, rörelse eller del rörelse elleratt avyttra ett atten en av en
genomföra någon konkurrensfrämj ande åtgärd 36 §.annan

Stockholms tingsrätts avgöranden i mål och ärenden rörsom
företagsförvärv får överklagas till Marknadsdomstolen. Marknads-
domstolens avgöranden kan inte överklagas.
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Direktiven1

sammanställtochkartlagtutredningsarbetetidigarehar vårtVi i
detkonstruktion,allmännabl.a. KL:ssynpunkter påocherfarenheter av

processordningen. Enochoch instans-förfarandetadministrativa
tillförslagsynpunktererfarenheter ochinhämtade samtredogörelse för

betänkandei vårtlämnatshar tidigarekonkurrenslagenändringar i
1996.’1993Konkurrenslagen1997:20SOU -

detbedömde viföretagsförvärvkontrollforfrågaI systemet avom
lämnautredningsarbetedåvarandeförinommöjligtinte att ramensom

tillhänsynmedbl.a.ändringtillförslagkomplett systemet,något av
förgemenskapsrättsligadet systemetpågåendedåden översynen av

i dennalagändringarFöreslagnaföretagskoncentrationer.kontroll av
ochinstans-tillhuvudsakligendärförbegränsadesdel att process-avse

detnärrnandefråganemellertid ettViordningen. tog avomupp
motsvarandetillförvärvskontroll systernförregelsystemetsvenska

ilagändringtillutkastframladeVigemenskapsrätten. även ettinom
riktningdenna

iutredningen1997juliden 20tilläggsdirektiviRegeringen gav
konkurrens-medarbetet översynfortsätta görauppdrag attatt aven

företagsförvärv.kontrollbestämmelserlagens avom
hittillssynpunkterocherfarenheterdedirektivenI att somanges

ytterligarebehov övervägaföreliggerdet attframkommit visar ettatt av
Somavgränsning.ochfunktionkonstruktion,allmännasystemets

deinformationinhämtautredarenbörprövningför dennaunderlag om
motsvarandeutfommingenförgrundtilllegatöverväganden avsom

länder.andraoch igemenskapeninomsystem
belysasbörfrågor ärvidaredirektivenI att somanges

avgränsningoch dessföretagsförvärvbegreppet
företag sam-formerolikamellanavgränsningen gemensammaav

prövningsförfarandetriskföretag vid
accessoriskavillkorkonkurrensbegränsandehanteringen av0

prövningsförfarandetvidbegränsningar
anmälningsskyldighetobligatoriskfrågan om0

frågorandra rörfårutredarendirektiven även taI att somuppanges
utfornming.förvärvsreglernas

1996septemberden 132 till regeringenskrivelselämnade iUtredningen en
forfrågaändringar i gränsernapreliminäratillförslag vissadnr 96/ 108 om

KL.anmälningsskyldigheten 37 §
3 6.bilaga1997:20Se SOU
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genomförandeUtredningsarbetets1.3

erfarenheterhar bl.a. deUtgångspunkten för vårt fortsatta arbete varit
under utredningsarbetet ochoch synpunkter tidigare lämnats somsom

betänkande och de remissvarfinns redovisade tidigarei vårt som
betänkandetlämnats över

Konkurrensverket,bestående företrädare frånreferensgruppEn av
undersynpunkternäringslivet advokatbyråer har löpande lämnatoch

denna del utredningsarbetet.av
uppgiftersammanställtcentratlbyrån har på vårt uppdragStatistiska

företag bilaga.inom landet verksammaom
och sammanställtuppdrag kartlagtKonkurrensverket har på vårt

företagsförvärv bilaga.uppgifter anmäldaom
syftegenomförtsstudier iuppdrag utredningen har tvåPå attav

kontrollekonomisk teori och reglerbelysa sambandet mellan avom
företagsförvärv.

särskild studie lämnatdoktor Johan Stennek har iEkonomie enen
tillliggerbedömning ekonomiska teorierredogörelse för och av som

ha påverkat utforrrmingenför eller kangrund antas avsom
företags-regelsystem för kontrollinternationella och nationella av

förvärv bilaga.
särskild studie gjorthar iEkonomie doktor Maria Bengtsson enen

reglerekonomiska effekter tillämpning KL:sbedömning omsom avav
medfört bilaga.företagsförvärvprövning av

vidgenomfört studiebesökharsekretariat ochUtredningens experter
konkurrensmyndighetemade nationellaEuropeiska kommissionen och

Tyskland.ochi Storbritannien
tidigare harlikhet medvi iviktig principiell avgränsningEn som

ibetänkandet integjort utredningsarbetet änannatär attav -
beskriver ellerexpertstudiernaförundantagsfall eller inom ramen -

bedömtoch domstolarna harKonkurrensverketkommenterar hur
till defrågor kan hänvisassak. Beträffande dessaenskilda ärenden i

konkurrenslagentillochutförliga beskrivningar kommentarer
tillämpning föreligger tryck.isom

4 bilaga 5.Se SOU 1997:20
5 Se kap. 7.3.
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bakgrundenekonomiska2 Den m.m.

Inledningl

deutgångspunktregelsystem harkonkurrensrättsligaflestaDe som
funktion.för marknadensligger till grundekonomiska värderingar som

förutsättningarekonomiskaöversiktligt debelysesdetta avsnittI som
företags-för kontrollbestämmelserkonkurrensrättsliga av

beskrivningöversiktligVidarevilar på.koncentrationer avges en
koncentrationsutvecklingen.ochförvärvs-

bakgrundenmarknadsekonomiska2.2 Den

grundvalenmarknadsekonomiskaDen

olikamellankonkurrensenmodellenmarknadsekonomiskaden ärI
verksam-företagensmekanismengrundläggandedenföretag styrsom

investeringar,inriktningekonomiska beslut, såsomhet formi avav
organisa-näringslivetsrättsliga regleringenproduktion, Den avm.m.

och själv-friaföreställningendärvid frånverksamhet utgårochtion om
docktordepraktikenkonkurrens. Iarbetar i friständiga företag som

marknadshus-marknadsekonomirenodladförekomma någoninte utan
olikamodifierats, delsutsträckninghållningen har i viss genom
delsaktörer,marknadenskontrollochregleringar för styrning av

marknaden.påkonkurrensbegränsningarförekommandegenom
samhälletsbådesåledesutveckling påverkasNäringslivets norm-av

agerande.och företagensgivning av
grundläggandedenmarknadsekonomin liggerutgångspunkt förTill

preferenser ihuvudsakligen konsumenternasförutsättningen det äratt
Konkurrens-marknaden.konkurrensen påform efterfrågan styrsomav

förföljdertillvarata de positivapolitikens syfte härvid bl.a.är att
för medeffektiv konkurrensfungerande ochkonsumenterna som en
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sig. Det gäller således skapa förutsättningar för konsumenternaatt att
kan marknaden med efterfrågansin och därmed motverkastyra
beteenden leder till eller flera producentema kanatt styrasom en av
efterfrågan. denna efterfrågemodellFör skall fungera förutsättsatt att
det finns effektiv konkurrens på marknaden.en

frågaI koncentrativa förfaranden behöver dock konsument-om
intresset alltid framståinte lika tydligt, bl.a. på grund svårigheten attav

dessa falli omedelbart kunna iaktta direkt konsumentaspekter.negativa
På längre sikt kan dock koncentration i näringslivet minskarsom
konkurrensen leda till följdernegativa för konsumenterna.även

Företagens expandera ofta utslag konkurrensensträvan att är ett av
på marknaden och präglas tävlan marknadsandelar ochav om
köparkategorier. eftersträvade tillväxtenDen kan dock ske olikapå sätt
och med hjälp olika medel. Expansion kan härvid resultatetav vara av
utveckling och effektivitetshöjning företaget.inom expansionen kanEn
emellertid också ske samgående med eller förvärv andragenom av
företag. Denna expansion kan ske antingen inom detypsenare av
marknader företaget dittills på eller etablering påageratsom genom

marknader.nya
Valet mellan eller förvärvexpansion andra företag beror iegen av

hög grad på företagets förutsättningar och marknadens utseende.egna
kan härvidDet konstateras den grundläggande konkurrens-att

mekanismen leder till de på marknaden aktiva företagen måste haatt
tillräcklig konkurrensförmåga för inte slås syfte stärkaI sinatt ut. att

konkurrenskraft och således reducera konkurrensen frånegen
konkurrenter, företagetkan antingen vidta konkurrenshöjande åtgärder,
exempelvis aktiv prispolitik, effektivare produktionsformer ellerm.m.,
åtgärder konkurrensbegränsande karaktär, exempelvisav mera
konkurrensbegränsande avtal.

Samtidigt konkurrensen nödvändiggör expansionstendenser hossom
företagen kan dessa tillväxtsträvanden föranleda konkurrens-
begränsande effekter. konkurrensbegränsandeDessa effekter fram-
träder både prismässigt, kvalitetsmässigt eller andra skäl under-när av
lägsna företag slås utslagningen följs nyetablering ochut utan att närav
koncentrationen åstadkoms samgåenden eller förvärv andragenom av
företag.

Den grundläggande skillnaden mellan dessa båda typer av
koncentration i det första fallet koncentrationen utslagär att är ett av
konkurrenskraften hos de effektiva företagen medan det andraimest
fallet effektiviteten behöverinte det avgörande. det första falletIvara
grundas således expansionen på högre effektivitetsgrad hos deen
företag överlever det andra koncentrationsfallet följer intesom men av
nödvändigtvis effektivitetsvinster.
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hänseendeekonomisktverkningareffekter och iKoncentration -

effekterekonomiskaavseendegenomförtsstudier harFlera av
dock inteundersökningardessaResultaten ärkoncentration. av
samhälls-effekter påavseende koncentrationensentydiga sigvare

företagen.involveradeeffekter på dedessellerekonomin
varierande resultatuppvisar närforskningen är atteffektEn attav

ingripandereglerochinfört kontrollkonkurrensrättsligpå vägman
denknytafrånavståttharföretagsförvärvavseende attman

avgörandefåtalellertillbedömningenkonkurrensrättsliga etten
bedömningsfaktorer.

skadlighets-haroch iBåde i USA Europa attaccepteratman
olika slagsdärbrett perspektivmycketske imåstebedömningen ett

effekter kandock vissahindrar intebeaktande. Dettaeffekter i atttas
undersök-genomfördahelhetsbedömningen. Deandra iänväga tyngre

olikaleda tillkankoncentrationolikadockvisarningarna att typer av
effekter.

självständigt kon-antaletminskarföretagsförvärvHorisontella
kan,minskningmarknad. Dennaföretag på visskurrerande menen

sådanavidOmeffekter konkurrensen.påha skadligainte,behöver
denförstärks kanmarknadsdominansuppnåddredanförvärv en

effekter påtill allvarligamarknaden ledaförändringenstrukturella av
konkurrensintensiteten.

marknadsandelarföretag medsammanslagningarVertikala storaav
Exempelvisekonomiska skadeverkningar.medföraockså kunnaanses

företagochråvaruleverantörledandesammanslagning ettkan av enen
elleretableringssvårigheterleda tillslutproduktframställer ensom
ochråvarumarknadenbåde påkonkurrenterutestängning av

således reducerakanvertikal integrationstarkproducentmarknaden. En
konkurrera,möjligheterkonkurrenterspotentiellabåde faktiska och att
högre prisereller påläggstill råvaranfår tillgångde inteattt.ex. genom

för densamma.
har varitkonglomeratsammanslagningardiagonalaEffekterna av

och meningarnaekonomiska litteraturendenföremål för debatt inom
distinktionskadliga effekter.eller Enofta dessas positivagår isär om

inteavseende marknadermellan koncentration ärkan härvid göras som
besläktade ellerkarakteriserasändå kanidentiska sommen som

klartavseende marknadernärliggande och koncentration ärsom
åtskilda.

samband ellersåvidamarknaderna någotBesläktade kan varaanses
påKoncentrationmarknaderna föreligger.förhållande mellan

kunnamarknader har längenärliggande eller besläktade ansetts
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medföra konkurrenshämmande verkningar marknadsinträdetattgenom
för utomstående kan försvåras.

Koncentration berör marknader inte står i någotsom som
förhållande till varandra eller del marknaderutgör ocksåstörreav anses
kunna föra med sig negativa verkningar. Särskilt har uppmärksammats
beteenden underprisförsäljning ej kostnadstäckande prissättningsom
och ömsesidig återhållsamhet konglomeratföretag varandramötersom
på vissa marknader återhållsamt på grund vetskapen attagerar av om
de riskerar vedergällning på marknad. Förekomstenannars en annan

konglomeratföretag kan ocksåett verkastort avhållande påav
potentiella konkurrenter de måste möjlig-att övervägagenom noga
heterna inträda på marknaden.att

Koncentrationens effekter måste således för varje särskildprövas
marknad för sig efter de förutsättningar där råder. Genom attsom
effekterna skiljer sig åt beroende på det frågan horisontell,ärom om
vertikal eller diagonal koncentration torde det tämligen oomstrittvara

skilda bedömningsstandarder bör tillämpasatt i den rättsliga kontrollen
företagsförvärv.av
Dessa förhållanden gäller för denäven marknaden.gemensamma

Till skillnad från bedömningen på det nationella planet måste dock
effekterna på denna marknad bedömas globalt marknads-ettur mera
perspektiv. Vidare präglas bedömningen de bakomliggande syftenaav
med denna marknad.

Utvecklingen konkurrensrättsliga regler koncentrationmotav

Konkurrensrättsliga regler har till primärt syfte möjliggöraattsom
ingripanden koncentration olikai former i näringslivetmot represen-

förhållandevis utvecklingsskedeterar konkurrensrätten.ett isent En
grundläggande orsak till detta torde stå finna historisktiatt sett
skiftande attityder till nödvändigheten och regleringnyttan av en av
koncentrationsprocessen. Tidigare ansågs normalt inte ökaden
koncentration från samhällets synpunkt skadlig utanvara snarare var
koncentrationsprocessen något borde bl.a. led iuppmuntras,som som

önskvärd strukturrationalisering. På nationell nivå ansågs det ien
många fall nödvändighet de inhemska företagenattvara en var
tillräckligt för kunna konkurrensenstora frånatt möta utländskastörre
företagsenheter.

Motsvarande synpunkter gjorde sig gällande på europeiskäven nivå
och från EG-perspektiv ansågs uppkomstenett och utvecklingen av

koncentrerade företagsenheterstörre nödvändigt instrument iettsom
konkurrensen på världsmarknaden.
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fungerandevärdetanalys harochekonomisk teoriI av ensenare
marknaderinternationellaochnationellapåeffektiv konkurrensoch

obundensyftar tillkonkurrenspolitikGenombetonats ensomenmera.
konkurrensbegräns-marknader någradvs. störrekonkurrens, utan

fungerandeoch produktiva. Eneffektivaföretagningar, ärsomgynnas
konkurrenskraftförförutsättningmarknadnationell även vara enanses

effektivitets-ingripandetillMöjlighetrelationer. moti externa
förutsättningfallmångaikonkurrensbegränsningarhämmande är en

ocheffektiviteterforderliguppnåskall kunnaföretagenför att
världs-marknadennationelladensåvälkonkurrenskraft på som

ingripandenocheffektiv konkurrens motBehovmarknaden. av
stå idärför normalt intekoncentrationsförfarandenskadliga anses

företagensstärkasträvandenatillmotsatsställning attnågon
internationelladennationellasåväl denkonkurrenskraft på som

marknaden.

reglera koncentrationkontrollera ochföranförasbrukarSkäl attsom

anförsgemenskapsrättenoch inomrättsordningarnationellamångaI
konkurrensrättsligförövergripande motivetdet att genomsom

näringslivetkoncentrationsförfaranden ikontrolleraochreglering styra
företagsenheterkoncentreradehindra uppkomstensträvan att somaven

marknad. Enkonkurrensen på vissdynamiskadenhämmarallvarligt en
dessainäringslivetkoncentrationen ikontrollochreglering avserav

medförabedömaskankoncentrationträffa de fallfall att somav
handnormalt i förstaHärmedkonsekvenser.negativaallvarliga avses

konkurrensintensitetenleder tillföretagskoncentrationer attsom
förstärks.elleruppkommermarknadsdominansminskar attgenom

viktigtavsedd fungerasåledesingripande ettMöjligheten till attär som
fungerandebalanserad ochbevaraarbetetiinstrument att en

effektiva företagen,deöverlevnad fördels möjliggörkonkurrens som
företagmarknadeninträde påförförutsättningardels skapar av nya

fåtalellerskapadeetableringssvårigheter etthinder ettstörreutan avav
marknaden.företag dominerarsom

gradvilkenfall bedöma ikonkretidock ofta svårtDet ettär att en
konkurrenshämmandemedföra allvarligakan förväntaskoncentration

tillgängligamöjligt på basenhellertycks inteeffekter. Det att avvara
koncen-fråganuttala igenerellt sigundersökningar enom

samhällsekonomin ifornackdelarmedför för- ellertrationsprocess
stort.

företags-värderasynpunkt skall kunnasamhälleligfrånOm ettman
ha tillgångdessutomkontrollerandedeförvärvs effekter måste organen
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till instrument för fullständigtpå så möjligt framatt ett sätt är tasom
underlag för denna bedömning. dettaFör ändamål krävs regler görsom
det möjligt på inträngande undersöka deatt inblandadeett sätt
företagens ägarförhållanden, reella marknadsposition, produktions-
volym, m.m.

2.3 ochFörvärvs- koncentrationsutveck-

lingen

2.3.1 F örvärvsutvecklingen°

Samgåenden mellan företag och förvärv företag har varit ettav
utmärkande drag i det svenska näringslivets utveckling alltsedan
aktiebolaget blev den dominerande formen för företagarverksamhet i

skala. Successivastörre sammanslagningar mindre företag ochav
tillverkningsenheter lade redan vid sekelskiftet grunden till flera av
våra i dag industriföretag och dennastörsta utveckling har under senare
decennier med varierande intensitet fortsatt och periodvis präglat det
svenska näringslivet. Den svenska utvecklingen dettai avseende inteär
anmärkningsvärd företagssamgåenden och företagsförvärvutan utgör

karakteristiskt drag i näringslivetsett utveckling de flestai industri-
länder. Förvärvsaktiviteten brukar ofta beskrivas i förvärvs-termer av
vågor under olika tidsperioder dragit fram och förändratöversom
näringslivsstrukturen olikai länder.

förstaEn våg förvärv och samgåenden brukar dateras tillav
sekelskiftet, andra våg till 1920-talet, tredje till 1960-talet ochen en en
fjärde våg till 1970-talets hälft och 1980-talet. tidsmässigaDettasenare

särskilt uttalatmönster iär Förenta kan i likartad formstaterna, men
också iakttagas i Storbritannien och vissa andra i europeiska länder,
däribland Sverige.

Den ekonomiska forskningen har inte lämnat några entydiga och
allmänt accepterade förklaringar till dessa fluktuationer förvärvs-i
aktiviteten eller varför Förvärvsaktiviteten under vissa tidsperioder varit

intensiv under andra perioder.änmer
På makronivå anförs i stället teorier vilka faktorerom som -

för hela eller delargemensamt näringslivet- skapar destora påav
mikronivå nödvändiga betingelsema för företagsförvärv. Flera studier

5 ÄgarutredningensAvsnittet i utsträckningär baseratstor betänkande SOU
1990:1 Företagsförvärv i svenskt näringsliv kapitel och2 5.
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allmännadensamband mellanpositivtpåvisatharmakronivåpå ett
företagsförvärv. Ettantaletochsamhälletiaktivitetenekonomiska

kurs-allmännadenmellanfastställtsocksåsamband harpositivt
näringslivet.iförvärvsaktivitetenochaktiemarknadenpåutvecklingen

orsakerförvärvsvågornasfrågantillstudier trotsDessa omanses
forskningen.ekonomiskadenproblem inomolöstalltjämt ettvara

1969perioden 1900underöretagsförvärvF -

förvärvochföretagmellansamgåendenhar avSom nämntsovan
slutetsedannäringslivetsvenskadetinslag iståendevarit avföretag ett

genomfördesdecennier ettförsta1900-taletsUnderl800-talet.
påeffekterlångtgåendemedförvärvochsamgåendenantalbetydande

antalEttindustristrukturen. stortochföretags-inhemskaden
och1920-underägdeföretagsförvärv ävenochsammanslagningar rum

utgjortsdel haövervägande storatilll930-talen. Dessa avsynes
alltframförföretag,nystartadeofta relativtochsmåförvärvföretags av

enstakadecennierdessaverkstadsindustrin, äveninom rymmermen
företagssammanslag-betydelsefullaframtidenförochfall storaav

ningar.
rörandetillgåfinnsstatistikheltäckande attförstaDen sommer

ochsamgåendennäringslivetsvenskadetiförvärvsaktiviteten avser
visarStatistiken1946-1969. attperiodenunderindustrininomförvärv

underindustriniägdeförvärvochsamgåenden0003 rumnärmare
period.denna

förhållandevispåförvärvsaktivitetenslut låg1950-taletstillFram en
förvärvochsamgåendenantaletökadeDärefterstabil nivå.ochlåg
kommitoftahardeloch decenniets1960-taletundersuccessivt senare

minststrukturomvandling, inteomfattandeibeskrivas tenneratt enav
de 0003hälftenNärmareverkstadsindustrin.metall-ochinom av

1969.7årochår 1965mellanägdeförvärven rum

deanställda i000omkring 2657 och förvärvensamgåendenaberördeTotalt
1946-1969.periodenunderindustrininomförvärvade företagen
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F öretagsförvärv under perioden 1970 I 988-

Den ökade förvärvsaktivitet kunnat konstateras för 1960-taletssom
sista år fortsatte under 1970-talets första hälft.

Under perioden 1970 1988 genomfördes drygt företags-12 000—
förvärv deti svenska näringslivet.

Det årliga antalet företagsförvärv i hela näringslivet ökade
successivt från drygt 300 år till1970 drygt 800 år för1975, underatt
decenniets del ligga på något lägre nivå, omkring 600 förvärvsenare en
per ar.

Under 1980-talets första år ökade förvärvsaktiviteten åter och år
1983 registrerades drygt förvärv.1 000 Därefter gick det årliga antalet

Årförvärv tillbaka. genomfördes1988 i svenskt näringsliv 694
företagsförvärv.

Flertalet förvärv avsåg sysselsättningsmässigt företagsmå och det är
allti väsentligt den förvärv förklarar de antalsmässigatypen av som

fluktuationema förvärvsaktiviteteni mellan olika år. föreliggerDet inte
något entydigt samband mellan antalet förvärv och antalet anställda

under olika år berörts förvärven. En uppgång i antalet förvärvsom av
har vid flera tillfällen sammanfallit med nedgång i antalet anställdaen

berörts förvärven och vicesom av versa.
Under den delen 1980-talet har antalet anställda isenare av

förvärvade företag flerdubblats påtaglig tillbakagång itrots att en
antalet förvärv Förvärven harägt således kommit omfatta,attrum.
genomsnittligt allt företag. Det sammanlagdasett, större antalet
anställda de företagi föremål för förvärv under perioden 1970-som var
1988 uppgick till 9 °l 296 000.

3 Från slutet 1960-ta1et fördes register storföretag i svensktett överav
näringsliv. Registret fördes Statens pris- och kartellnämnd fr.0.m. 1988av
Statens pris- och konkurrensverk. Till underlag för detta register upprättades
fortlöpande statistik samtliga företagssammanslagningaröver och företags-
förvärv i näringslivet. Statistiken inbegriper svenska och utländska förvärv i
Sverige, medan svenska förvärv utomlands inte inkluderade. Uppgifternaär

verksamhetsområde och sysselsättningsmässig storlek på de berördaavser
företagen, medan företagens kapitalrnässiga storlek inte registrerades.
9 Den översikt förvärvsutvecklingenöver bland samtliga företag i svenskt
näringsliv under 1970- och 1980- talet på ägarutredningens uppdragsom
genomfördes SPK utgångspunkt i endast tvåtar variabler, nämligen antaletav
förvärv och antalet anställda de berördai företagen. Den inom den ekonomiska
forskningen ofta använda variabeln kapitalstorlek ingår inte i översikten. Det
bör inledningsvis också observeras summering antalet förvärv, liksomatt en av

antalet anställda i förvärvade företag, framför allt längre tidsperiod,av över en
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medföretagförvärvflestaallradeobserveraskan attDet avseräven
sysselsättningsmässigadenmedananställda,antalbegränsatmycketett

förhållandevistillhänförligtväsentligt ettallti ärförvärveneffekten av
storföretag."antal förvärvlitet av

framkommertidenstorföretagsförvärven över svagFördelas en
1980-taletsunderoch1980efter årperiodenfördominansantalsmässig

utsträckningökadpåtagligt attiföretagsförvärvenkomårsenare
förvärv48genomfördes1988Under årstorföretag. avomfatta

Antaletanställda.000200hade drygttillsammansvilkastorföretag,
genomsnittligtockså settstorföretagenförvärvadeanställda dei var

del.tidigareperiodensunder1980-taletunder änhögreväsentligt
000till 59genomsnittetårligauppgick det19881980periodenUnder -

19791970periodenunderantalmotsvarandemedan varanställda, -
anställda.25 000omkringsåhälftenknappt stort,

1990-taletunderöretagsförvärvF

företags-ochföretagssamgåendenavseendestatistikofficiellNågon
uppgifterbaserad påStatistik,inte.föreligger1990-taletunderförvärv

näringslivet. Dennafråntillgåfinnsföretagsförvärv, attkändaom
uppgifterTillgängligaheltäckande.emellertid inte omstatistik är

bilagai1996 lämnasperioden 1993förföretagsförvärv -

fleraförvärvasdel företagföljdtilldubbelräkningar attmedför vissa enav
perioden.undergånger

anställda ide%genomsnitt 2,4iårligen‘° berördes1970-taletUnder av
arbetade idedet företagmeningeni denföretagsförvärv attnäringslivet av
1988perioden 1980Underföretag.något varförvärvades annat -av

observerassåledeskan attanställda. Detdeandel 4,2 %motsvarande av
sysselsatta.deandelalltberöra störrekommitsuccessivtförvärven att aven

förstorleksgränsnedreregistreringuppställdes föringångårsFrån 1989 en
årförföreliggeruppgifterDeförvärvade företaget.detanställda iantal som

år.tidigareföruppgifternamedjämförbaradirektdärför inte1989 är
förvärvadeantaletsåvälfråganedgång idockindikerarUppgifterna omen

på dessa företag.storlekgenomsnittligföretag som
19881970periodenunderförvärvade företag" samtliga%74Närmare av -

anställda199hade 50%förvärvstillfállet, 19vidanställda50hade färre än -
12 000drygt364ellerEndast 3 %anställda.499hadeoch 2005 % av- , dänned dentillhördeochanställda500hade minstförvärvade företag, grupp

förvärvadedessa 364storföretag. Ibetecknasbrukarföretag somsom
000anställda i de 12totala antaletdetemellertid 60 %återfannsstorföretag av

sammanhangetbetydelse iStorföretagsförvärvensförvärvade företagen.
%genomsnitt 47svarade för iförvärvenockså de tioframgår största avattav

företagsförvärv.berördesvarjeanställdaantaltotaladet avsom
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F öretagssammanslagningar och företagsförvärv med utgångspunkt i
marknads- och produktmässiga samband.

Företagssamgåenden och företagsförvärv kan klassificeras med
utgångspunkt i marknads- och produktmässiga samband mellan de
berörda företagen, varvid följande kategorier kan urskiljas:

horisontella förvärv företagen verksamma påär marknader0 samma-
med produkter.samma

komplementära förvärv företagen verksamma påär0 samma-
marknader med likartade produkter.

marknadsutvidgande förvärv företagen verksamma på olikaär0 -
marknader, med produkter.men samma

vertikala förvärv företagen har produktmässigt samband,ett0 men-
verksamma inom olikaär led i produktions- och distributionskedjan.

konglomeratförvärv företagen saknar såväl produktmässigt0 som-
marknadsmässigt samband.

Statens pris- och konkurrensverk SPK genomförde på uppdrag av
ägarutredningen klassificering angivet slag för de 364en av
storföretagsförvärv ägde i svenskt näringsliv under periodensom rum
1970 -1988.

Klassificeringen vid handen 141, eller drygt tredjedel,attgav en av
de 364 storföretagsförvärven avsåg företag verksamma på samma
marknader med produkter, s.k. horisontella förvärv.samma

Till kategorin komplementära förvärv, vilka ofta kan svåra attvara
skilja från de horisontella förvärven, hänfördes 80 de 364 stor-av
företagsförvärven.

2 Mot bakgrund den diversifiering utmärker många storföretag blirav som en
klassificering detta slag i de enskilda fallen ofta förenad med måttvisstav ett

osäkerhet. Under förutsättning någon systematisk snedvridningattav inte
föreligger kan dock sådan klassificering i viss omfattning belysaen
förvärvsutvecklingen.
3 Det sammanlagda antalet anställda dei förvärvade företagen inom denna
kategori uppgick till 329 000, vilket motsvarade 42 % totalantalet anställda iav
samtliga förvärvade storföretag under perioden.
4 Det sammanlagda antalet anställda dei förvärvade företagen inom denna
kategori uppgick till 134 000, vilket 17 % totalantalet anställdamotsvarar iav
samtliga förvärvade storföretag.
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och 31marknadsutvidgandebetecknatsförvärvhar 15Vidare som
vertikala.förvärv betecknats som

närings-svensktgenomfördes istorföretagsförvärvde 364Av som
ellerförvärv, tre267således19881970periodenunderliv var-

företagförvärvatochförvärvandeslagsådant attfjärdedelar, av
verksamhetsområden.närliggandeellersammanfallandehabedömdes

väsentligtalltiperiodenunder ärstorföretagsförvärvResterande
någotförelågdet intedärkonglomeratförvärvkategorintillhänförliga

företagen.berördademellansambandmarknadsmässigtellerprodukt-
storföretagsförvärven364de88kategoridennaåterfinns iTotalt av

perioden.under

Koncentration2.3.2

Marknadskoncentration

näringslivet,delarolikaförkan storakoncentration mätas avGraden av
koncentrationen ärmätamarknader. Ett sätt attellerbranschersåsom

påföretagenåttaeller störstafyra,deförandelen tre,beräkna sexatt
företagensfrånutgårfallvissamarknaden. Iaktuella manden

elleranställdaantalkapital,derasfall frånandraiomsättning,
och påbranscherfleraiverksammaföretag ärmarknadsandelar. När

totaladerasfrånutgåmissvisandeblidock attdetmarknader kanflera
visspåkoncentrationenbestämmagäller endet attverksamhet när

detmarknadsandelar mestanvändandetförtalar sommarknad. Detta av
marknadskoncentration.gradenberäkningvidmåttetrelevanta avav

betydelsegrundläggandedärvidmarknaden ärAvgränsning avav
Enuppvisar. snävdennakoncentrationsgradenpåmåttdetför som

antalfärrenormaltnämligen ettmedförmarknadendefinition av
ifråga.marknadenpåverksammaföretag ärsom

beräknaskoncentrationsgradenföretagantaldetValet somav
istrukturenjämförOmgodtyckligt. engångermångautifrån manär

frågablidärför öppendettillfällen kan omolikatvåvid enbransch
de störstaförandelen tresjunkit,eller närstigitkoncentrationen

deförminskat största.samtidigtökatföretagen sexmen

anställda.Förvärven omfattande 16 000
anställda.000‘G omfattande 41Förvärven

till 520uppgickförvärvade företagendeanställda iantalet7 sammanlagdaDet
förvärvadesamtligaanställda itotalantalet%67vilket000, motsvarar av

perioden.understorföretag
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En svaghet med metoden några deatt mäta företagensstörstaav
sammanlagda andel viss marknad är inte får någonatt bildav en man

förändringar i den inbördes fördelningenav mellan de företag som
räknas till de och inte hellerstörsta beträffande fördelningen mellan de
övriga.

Det finns metoderäven där på basis marknadsandelarman av
beräknar indextalett graden koncentration. Nackdelensom anger av
med dessa index de, liksomär deatt tidigare nämnda måtten, inte
entydigt kan beskriva graden koncentration.av

Sambandet mellan koncentration och konkurrens

Som tidigare torde detnämnts ofta finnas visst sambandett mellan
koncentrationsgraden och konkurrenssituationen. Detta samband är
dock sällan entydigt, eftersom koncentrationsmåttet i många fall
avspeglar storleksrelationerna mellan företagen, medan konkurrensen

är uttryckatt för företagenssnarare ett agerande.anse Exempelvissom
kan marknad med fåtal företagett präglasen mycket starkav
konkurrens i betydelsen tävlan mellan företagen, medan konkurrensen
på marknad med flera företag begränsasen annan överens-av
kommelser mellan företagen priser, marknadsuppdelning,om m.m.

Om det finns antal jämnstarkaett stort företag på marknad dären
det inte förekommer några konkurrensbegränsande överenskommelser,
kan det i allmänhet råda högantas grad konkurrens. En sådanen av
situation behöver dock inte något stabiltutgöra jämviktsläge, kant.ex.

den tekniska utvecklingen uppstågenom stordriftsfördelar, vilketnya
kan medföra konkurrensförutsättningamaatt med tiden förändras på de
olika marknadema. Om företag påett viss marknad lyckas erhållaen en
fördel i förhållande till de övriga, stordriftsfördelar,t.ex. ökadegenom
finansiella eller sänkt kostnadsläge,ett kan detta fåresurser till följd att
företaget kan ytterligare förbättra sina produkter eller sänka sina priser.

8 Ett exempel Herñndahlsär index, erhålles kvadrering ochsom genom en
summering alla företagens marknadsandelar. Enav fördelarna med dettaav
koncentrationsmått hänsynär till samtligaatt företagtas marknaden och inte
bara till visst antalett de Tillstörsta. följd kvadreringen fårav av
förskjutningar mellan de mindre företagen mycket små konsekvenser för
indextalet. En egenskap hos detta index emellertidär indextal kanatt samma

helt olika marknadsstrukturer.representera Risken för feltolkningar torde dock
mindre, följernär koncentrationsutvecklingenvara påman viss marknaden

under bestämd tidsperiod med hjälp Herñndahlsen index. ökningEn detav av
företagetsstörsta andel på viss marknad måste uppvägas betydandeen ettav

inträde företag för index inte skall påverkas.av attnya
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derasföretagenövrigade attförmedför dettafallenbådaI
starkastedetsikt kanPå längreförsämras.konkurrenssituation

ojämnamycketuppstårdetandradeöverlägsetså attbliföretaget även
utslagningtidenmedochmarknadenpåkonkurrensförhållanden aven

kanutvecklingsådanförlängningenI enföretagen.de svagaste av en
förekommer.längrekonkurrensnågonuppstå, därmonopolsituation

andramarknad köperpåföretagende uppstörreOm ett enav
vidtamöjligheterofta dessdärmed attochstorlekdessökarföretag

fallsåställning. Idessstärkakanytterligareåtgärdersådana som
monopolmarknad. Omframtidautvecklingenockså motpåskyndas en

vissauppnålyckasochgårföretagendedäremot svagaste samman
företagantaletbromsasutvecklingen atttrotsnämndadenfördelar kan

tillledasåledeskanföretagmellan vissasamgåendeminskar. Ett
marknad.påföretagmellanstyrkeförhållandenjämnare samma

påpåverkanföretagskoncentrationsvarjeinnebärsagda attDet
falletenskildadetutifrån ianalyserasmåstekonkurrenssituationen

koncentrationenstillhänsynmedochförutsättningarföreliggande
konkurrenssituationen.föreffekter

svenskadetiKoncentrationsutvecklingen2.3.3

näringslivet
näringslivetsvenskadetikoncentrationsutvecklingenFrågan om

SOUbetänkandedessiKonkurrensutredningenbl.a.behandlades av
b1.a.:9anfördeUtredningenkonkurrensbegränsningslag.1978:9 Ny

koncen-används kan konstateras attkoncentrationsmåttvilkaOavsett som
1970-talen.ochunder 1960-ökatharnäringslivetsvenskadetitrationen

medmarknaderantalväxandeharkoncentrationsprocessen ettGenom
vissahar inomSamtidigtuppstått.enföretagsdominansellerfåtalsdominans

hårdnat.konkurrenseninternationelladensektorer
andelsinökade företagenanställda500med avtill företag överSer man del.l960-taletsundermarkantindustriproduktionen rätt senaretotaladen

ökningDendenna.fjärdedelarnärvarande för närmareför treDe avsvarar internskettdelsharsålundaandel ägt genomstorföretagens rumsomav ocksådelsmindre företagutslagning genomtillväxt mensamt avgenom
företag.sammanslagningarochförvärv av

tendenser.på vissapekakoncentrationenbeträffandekanGenerellt man påökatdet förstahar förmarknadsandelarföretagensredanDe stora
harbranschermångaIföretagen.medelstorasmå ochdebekostnad av företagenmedelstoradefrämstdrabbatstrukturomvandlingen somsålunda

mindremångahelleroch intestordriftsfördelarutnyttjakaninteofta som
ochkostnaderadministrativalågakonkurrensenklara enkanföretag genom

tillbidragitdeltill vissharföretagsbeskattningenflexibilitet. Avenhög

9 betänkandet 297Se s.
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denna utveckling. För det andra har grossistledet fått starkare ställningenbåde i förhållande till tidigare och led. För det tredje kan konstaterassenare
koncentrationenatt i näringslivet främst har skett horisontellt och vertikalt.

Under tid kan emellertid spåras ökatsenare intresse förett
konglomeratbildningar.

Den tekniska utvecklingen och därmed förknippade stordriftsfördelar,
förbättrade administrationsmetoder och vissa avföretagsbeskattningsreglema har framför allt de företagen.störregynnat De
mindre och medelstora företagens konkurrenskraft har härigenom
försämrats i flera branscher. Detta har lett till nedläggning eller försäljning

dessa företag i vissa fall. De och kapitalintensivaav stora företagen har
blivit intresserade tidigareän skapa stabilitetmer att det gällernärav
tillgång till råvaror och avsättning för sina produkter. Detta ökade intresse
för stabilitet har medfört intressestörre fört företagsförvärv och andra
konkurrensbegränsande åtgärder.

Nyetableringshindren har ökat dels därför koncentrationen i sigatt
försvårar nyetablering, dels därför kostnaderna för nyetableringatt har stigit

teknisk utveckling och vidgade krav frångenom samhällets sida på
företagsamheten.

Minskade handelshinder har medfört ökad internationell konkurrens på
flera områden. De svenska exportföretagen har fått tillgång till större
marknader. Detta har i hög grad drivit fram samarbete och i vissa fall
samgåenden mellan dessa företag för klara den internationellaatt
konkurrensen. Samtidigt har motsvarande koncentration skett utomlands.en
De svenska företagen får således konkurrera med färre störrenumera menutländska företag.

Det finns knappast anledning koncentrationstendensemaatt anta att i
svenskt näringsliv kommer Framför alltatt kommeravta. den tekniska
utvecklingen, konkurrensen från utlandet och behovet kon-av enkurrenskraftig exportsektor driva fram fortsattatt strukturrationaliseringen
och ökad koncentration."

Frågan koncentrationsutvecklingen i det svenskaom näringslivet
behandlades Konkurrenskommitténäven i dess betänkande SOUav
1991:59 Konkurrens för ökad välfärd. På uppdrag kommitténav
undersökte Statens pris- och konkurrensverk SPK marknadskoncen-
tration och konkurrensförhållanden inom sextiotal olikaett ochvaru-
tjänsteområden september 1990. Enligt kommittén visade SPK:s
undersökning på långt driven företagskoncentration högst fyraen
företag med samlad marknadsandel åttio elleren mer inomprocentom

flertal branscher,ett bl.a. byggmaterielindustrin och livsmedels-
industrin.

Den företagskoncentration bl.a. Konkurrensutredningen ochsom
Konkurrenskommittén har redogjort för kan komma fortsättaantas att
inom olika branscher, särskilt bakgrundmot intemationaliseringenav

det svenska näringslivet och den allmännaav globaliseringen.mer
Vi har inte funnit skäl genomföra någonatt undersökningny av

företagskoncentrationen inom det svenska näringslivet. En sådan

2°Se betänkandet 170.s.
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inteändåha krävt storaförutomskulle resurserattundersökning -- bedömningförunderlagförbättrat avväsentligtnågotkunnat ge
företagskoncentrationer.kontrollförbehovet systemett avav
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EG-rätt3

Inledning1

frågantagit ettutredningsarbetetundertidigarehar omVi upp
tillföretagsförvärvkontrollförreglerKL:snärmande avav

sammanhangetdethar iVigemenskapsrätten.regler imotsvarande
4064/89förordningrådetsbestämmelserna iförredogjortöversiktligt

företagskoncentrationerkontroll1989december21den avomav
koncentrationsförordningen.z

skallutredningsarbetetfortsattatill detutredningsdirektivenEnligt
företagskoncen-kontrollförregelsystemgemenskapsrättensbl.a. av

ochbehovetprövningenden fortsattavidunderlagtration utgöra av
kontrollförkonkurrensrättsligtinhemskt systemutformningen avettav

företagsförvärv.
bestämmelserbehandlat KL:sutredningsarbetettidigaredethar iVi

Framställningeninstansordningen.ochfrågor omi rör process-som
företagskoncentrationkontrollförregelsystemgemenskapsrättens av

regelsystemetsbehandlatillhuvudsakligendärför attavgränsas
avsnittbehandlas ikoncentrationbestämmelser. Begreppetmateriella

konkurrens-och vissa3.3.3avsnittiföretag3.3, gemensamma
avsnittibegränsningar,accessoriskas.k.förfaranden,begränsande

och3.4avsnittbehandlas ikontrollområdetAvgränsningen3.3.4. av
översiktligtredogörsAvslutningsvis3.5.i avsnittbedömningskriterier

3.6.avsnittförfaranderegler iochanmälnings-för vissa

5.4.avsnitt19932 1996Konkurrenslagen1997:20Se SOU -
Child, G.D.,på Bellamy, C.W.bl.a.22 byggeravsnittdettaFramställningen i -

1993Londonfourth edition,of Competition,Market LawCommon
secondControl,E.C. MergerC.S.,Kerse,Cook, C.J1996;Supplement -

CommunityH.L., EuropeanHuser,Hawk, B.E.London 1996;edition, -
Commission,1996; EuropeanGuide, HaagControl: A Practitionersmerger

andHorizontalXXVth;XXthPolicy,CompetitionReport mergerson -
40,NoEconomyEuropeanCommunity,thepolicy Europeanincompetition

policy,controlCommunityand Integration1989; Competition merger-
1994.57,NoEconomyEuropean
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3.2 Allmän konstruktion

Genom rådets förordning 4064/89 den 21 december 1989av om
kontroll företagskoncentrationer har införts särskilt förett systemav
kontroll företagskoncentrationer inom Europeiska gemenskapen."av

I förordningen inledningsvis avskaffandetatt gränsernaanges av
inom gemenskapen medför betydande strukturförändringar särskilt i-
form företagskoncentrationer inom gemenskapens näringsliv.av -
Behovet upprätthålla och utveckla effektiv konkurrensatt ochen
säkerställa omstruktureringsprocessen på längre siktatt inte skadar
konkurrensen inom gemenskapen det nödvändigt fastställagör att om

koncentration med gemenskapsdimension förenlig med denären
marknaden.gemensamma

Fördelningen ärenden mellan gemenskapen och medlemsstaternaav
inom området för koncentrationskontrollen bygger på principersamma

ligger till grund för begreppet subsidiaiitet. Enligt denna principsom
bör åtgärder vidtas denpå jurisdiktionsnivå lämpad medär mestsom
hänsyn till de mål skall uppnås och de medel stårsom som gemen-
skapen och medlemsstaterna till buds.

Regelsystemet syftar till möjliggöra effektiv kontrollatt en av
företagskoncentrationer har gemenskapsdimension med avseendesom
på deras verkningar på konkurrensstrukturen inom gemenskapen.

Bestämmelserna riktar sig koncentrationer innebärmot som
strukturförändringar verkningar på marknaden sträcker sig utövervars

enskild medlemsstats och påtagligt kan hämmagränseren som en
effektiv konkurrens inom den marknaden ellergemensamma en
väsentlig del den.av

Prövningen syftar härvid till fastställa koncentration medatt om en
gemenskapsdimension skall förenlig med denanses vara gemensamma
marknaden. Prövningen knyter till begreppet koncentration, d.v.s.an
sådana transaktioner medför varaktiga strukturförändringar påsom
marknaden. Själva transaktionstypen därför underordnadär av
betydelse. Det koncentrationsölcningenär och dess påverkan på kon-
kurrensstrukturen på marknaden föremål för bedömningen.ärsom

23EGT L 395, 30.12.1989, s.1. EGT L 257, 21.9. 1990, 13 rättelse.nr nr s.
svensk översättning publicerad i specialutgåva 1994 annex. Senast ändrad

rådets förordning EG 1310/97 den 30 juni 1997 ändringgenom inr av om
förordning EEG 4064/89 kontroll företagskoncentrationer EGTnr om av m
L 180, 9.7.1997, 1 EGT L 40, 13.2. 1998 rättelse.s. nr
2‘ För redogörelsenärmare för tillkomsten koncentrationsförordningenen av se

Cook Kerse, 2 Hawkt.ex. Huser, 2 ff.s. s.- -
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ellerskapargemenskapsdimensionmedkoncentrationEn som
effektivadenmedförochställning attdominerandeförstärker somen

delväsentligellermarknadendeninomkonkurrensen engemensamma
mark-med denoförenlighämmaspåtagligtden gemensammaansesav

naden.
företagensberördadeutifrånTillämpningsområdet avgränsas geo-

Koncentrationeromsättning.ochverksamhetsområden somgrafiska
underkastadetröskelvärdenangivna ärförordningeniöverstigerinte

berördadenifinnssådanförutsättningunderkontroll, attnationell
medlemsstaterna.medlemsstaten

konkurrenslag-nationellasintillämpafår inteMedlemsstaterna
gemenskapsdimension." Tvåmedkoncentrationerpåstiftning

huvudregel.dennafrånmedgesundantag
förnödvändiga attåtgärderdevidta ärfårmedlemsstatEn som

gemenskaps-medkoncentrationbegäranförbereda attkunna enomen
frågaimedlemsstatentillhänskjutasskalldelvis,ellerheltdimension,

artikelenligt
nationelladessenligtåtgärdervidtafårmedlemsstat ävenEn som

skydds-andrasäkerställa vissaförnödvändiga attlagstiftning är
m.m.mångfald,mediernassäkerhet,allmänintressen

övergripandedetharkommissionenkommissionenEuropeiska
koncentrationer.prövningkontroll ochföransvaret av

anmälanobligatoriskprincipenpåbygger enKontrollen avom
Endeninnangemenskapsdimension ägermedkoncentration rum.

skalltillämpningsområdeförordningensfaller inomkoncentration som
förordningen närmareiprövning inomförkommissionentillanmälas

ibehandlasprövningsförfarandetochanmälnings-tidsfristerangivna
3.6.avsnitt

koncentrationBegreppet3

förord-ikoncentrationmed begreppetinledningsvisSom nämnts avses
varaktigmedförtransaktionersådanaendastmening enningens som

struktur.företagensberördadeförändring av

25Artikel 8.3.
26Artikel 21.2.
27Artikel 21.3.

koncentrationsförordningen.till28 stycket i ingressentjugotredjeSe



60 EG-rätt SOU 1998:98

artikelI 3.1 i koncentrationsförordningen definition närges en av en
koncentration skall föreligga.anses

Artikel l

En koncentration skall föreliggaanses om
a två eller flera tidigare självständiga företag slås ellersamman,
b eller flera redan kontrollerar minst företag,en ellerpersoner, som ett
eller flera företag antingenett förvärv värdepapper ellergenom avtillgångar, avtal eller på direkt ellersätt indirekt fårannat kontrollgenom

helt elleröver flera företag eller delarett därav.

Av denna bestämmelse framgår koncentration skallatt en anses
föreligga två eller flera tidigare självständiga företag slåsom samman
till företag ellerett transaktion medför förändringom en en av
kontrollen eller flera företagöver eller delarett därav.

Sådana transaktioner mellanäger eller företagsom rum personer
inom företag och inte medför någon förändringen grupp av som av
kontrollen det berörda företagetöver normalt endastär betraktaatt som

form intern omstrukturering inom företagsgruppenen och därförav
inte någon koncentration i förordningens mening. Med begreppet
person i detta sammanhang inte bara fysiskaavses utanpersoner

juridiskaäven och offentligrättsliga subjekt.personer
Även transaktioner innebär offentligt företagatt slåsettsom

med företag kontrollerasett annat stat"samman ellersom av samma
förvärvar sådant företag kan fallaett under förordningens tillämpnings-
område. Av betydelse för bedömningen företagen tillhörär om samma
holdingbolag och de omfattas samordnad strategi eller inte,om av en

29Se Bellamy Child,t.ex. 309 Cook Kerse, 23 Hawk Huser, 5s. s.- s.- -ff.
3° bl.a.Se kommissionens ärende IV/lVLl57 Air France/Sabena den oktober5av-
1992 staten och IV/M.308 Kali und Salz/MDK/Treuhand den 14 decemberav-
1993 offentligrättsligt subjekt.
3 Med stat förstås alla offentliga enheter, dvs. inte endast medlemsländer

regionalaäven ellerutan lokala offentliga enheter, såsom provinser,t.ex.
departement, delstater, m.m.
32 tolfteI stycket i ingressen till koncentrationsförordningen framhålls
principen icke-diskriminering mellan offentlig och privat sektorom "...Inom
den offentliga sektorn skall därför beräkningen omsättningen i företagettav

deltar i koncentration utgå från sådana företagsom ekonomisken utgörsom en
enhet med självständig beslutanderätt på vilket deras kapitaloavsett sätt ägs
eller vilka administrativa tillsynsregler gäller för dem".som
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enhet. Omekonomiskaingå iföretagen kandvs. sammaansesom
ekonomiskasjälvständigautgjordeingick ellertidigare iföretagen

transaktionenbeslutanderätt utgörasjälvständigmedenheter enanses
omstrukturering. tordeFöretageninternoch intekoncentration en

tillhördebeslutanderättsjälvständigsådansaknaemellertid omen
holdingföretag.samma

"möjlighetkontrolldefinieras begreppetbestämmelsen attI som
faktisktvilket innebärinflytande,bestämmande ettattutöva ett

föreligga förbehöverinflytande inteutnyttjandet detta att enav
kontrollförvärvVidare kanuppstå.skallkoncentration avanses

avsikt.uttaladedetta inteföreligga är parternasäven om
dentillkännagivande behandlathar närmareKommissionen i ett

tillkännagivandet redogörskoncentration. Ibegreppetinnebörden av
artikelenligt 3koncentrationbegreppettolkningför kommissionens av

beslutspraxis.desskommissionen itillämpasde principeroch avsom
3.4artiklarna 3.1, 3.3,huvudsakbehandlar därvid iTillkännagivandet

innehållet ihär följer återgerframställning3.5.och Den som
tillkännagivanden.kommissionens

Telecom/3’ Industrie/FranceIV/M.2l6ärende CEAkommissionensSe -
den februari 1993.22Finmeccania/SGS-Thomson av

juni 19913‘ Péchiney/Usinor den 24IV/M.097ärendenkommissionensSe av-
den 22Telecom/SGS-ThornsonIndustrie/Franceoch IV/NI.216 CEA av-

februari 1993.
35 företag enligtberördatillkämiagivande begreppetkommissionensSe om

företagskoncentrationer,kontroll4064/89förordning EEGrådets om avnr
14.C 66 2.3 1998,punkt EGTnr55 s.

3° den oktober 1992.France/Sabena 5ärende IV/M.l57 AirkommissionensSe av-
37 rådetsenligtkoncentrationtillkännagivande begreppetKommissionens om

EGT Cföretagskoncentrationerkontroll4064/89förordning EEG nravomnr
de initiativför somTillkännagivandet faller inom5.1998,66 2.3 ramens.

ochministerrådet den juli 199328tillkommissionen i sin rapport somangav
fattarkommissionende beslutoch rättssäkerheten itill ökasyñar insynenatt som

ändradKOM93 slutlig,se 385koncentrationsförordningenmed stöd genomav
slutlig/2..KOM93 385

3‘ denresultatetdettaframhålls vad itillkännagivandet ärI att avsom anges
träddekoncentrationsförordningensedankommissionen förvärvaterfarenhet som

detbörframhålls vadVidareden december 1990. göraikraft 21 att som anges
med kommissionen,kontaktdemöjligt företagen innanför avgöra, taratt

kontrollgemenskapens reglerutsträckninghuruvida och vilkeni avom
aktuella fallet.tillämpliga i detföretagskoncentrationer är

fimgerande39 självständigtbegreppettillkännagivandekommissionensI om
kontroll4064/89rådets EEGenligt förordningföretag avomnrgemensamma

denl behandlas1998,EGT C 66 2.3 närmareföretagskoncentrationer s.nr
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3.3.1 sammanslagning tidigare självständigaav

företag

Enligt artikel 3.1 skall koncentration föreligga två ellera en anses om
flera tidigare självständiga företag slås och bildar ett nyttsamman
företag och därvid upphör skilda juridiskaatt Envara personer.
koncentration kan också föreligga företag förvärvasett ett annatom av
och därigenom upphör juridisksom person.

En koncentration förordningensi mening kan föreliggaäven om en
sammanslagning tidigare självständiga företags verksamheter får tillav
följd ekonomisk enhet bildas. Så kan falletatt två eller fleranären vara
företag, förlora sin ställning juridiskautan attsom som personer,
avtalar etablera ekonomisk ledningatt och förfarandeten gemensam
leder till de berörda företagen de facto slås ochatt attsamman en
verklig och ekonomisk enhet bildas. förutsättningEn för attgemensam
kunna fastställa ekonomisk enhet har bildatsatt detär atten gemensam
förekommer och ekonomisk ledning. Andrapermanenten gemensam
faktorer betydelse för bedömningen kan förekomstenav vara av
resultatutjämning och solidariskt mellan företagen. En sådanansvar
faktisk sammanslagning kan förstärkas korsägande mellanäven genom
företag ingår i den ekonomiska enheten.som

3.3.2 kontrollFörvärv av

artikelI b1 koncentration skall föreliggaatt ettanges en anses om
eller flera företag, eller eller flera redan kontrolleraren personer som
minst företag, antingen köp värdepapperett eller tillgångar,genom av

avtal eller på får kontroll företagsätt, ellerannat över ett annatgenom
delar företag.ettav

Förvärv kontroll kan därvid eller flera företagett ärav avse- som
juridiska dessa juridiska tillgångar eller vissa delarpersoner, personers

dessa tillgångar. Tillgångarna fråga,i kan utgörasav som av varu-

tolkning enligt kommissionen bör vid tillämpninggöras artikel 3 isom av
samband med självständigt fungerande företag.gemensamma
4° Frågan kontroll företag blir relevantöver vid prövningen i vilkenom av
utsträckning företagen tidigare självständiga, dvs. något företagenvar om av
tidigare kontrollerade det andra företaget.
4 Jfr begreppen "Gleichordnungskonzem" i tysk vissa "groupementsrätt,
d‘intérét économique" i fransk och vissa partnerships.rätt
‘Z Se kommissionens tillkännagivande begreppet koncentration, punktom
"3 kommissionensSe ärende IV/M. 157 Zurich/MMI den april2 1993.av-
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kanverksamhettillkopplaskunnamåsteeller licenser,märken somen
omsättningbestämdtillskrivas en

skilja sigkankoncentrationsförordningenkontroll enligtBegreppet
lagstiftningsorrtråden, bl.a. iandrapåtillämpasbegreppfrån det som

denmedia, Iflygtransporter,beskattning,tillsynsregler,fråga m.m.om
särskildaföreslciivaskanmedlemsstatilagstiftningennationella en

särskiltochbeslutsorganföretagspåstrukturenröranderegler ett
Även andraiblandreglerdessaföreträdas.arbetstagarnas rätt att gerom

kontrollomfattar begreppetkontroll,vissaktieägarnaän enpersoner
inflytandedeenbart utövakoncentrationsförordningen sätt attenligt

befogenheter statDeföretagetstillkommernormalt ägare. ensomsom
aktieägareoch inte utgörmyndighetoffentligegenskapiutövar somav

enbarttillbegränsadedeförordningen attkontroll enligt ärinte avseom
följdsyfte ellervarken hardeeftersomallmänintresset,skyddet somav

inflytandebestämmandei frågaförmöjligt utövadet attstatengöraatt
verksamhet.företagetspå

kontrollbegreppetInnebörden3.3.2.1 av

ellernormalt företag ärkontrollförvärvasSom nämnts personer somav
rättigheterberättigade tillellerrättigheterinnehavare som gerav

företagkontrollhur ettartikel över3.3kontroll. I närmareanges
uppnås.

Artikel 3.3:

elleravtalellerrättigheteruppnås kontrollförordningEnligt denna genom
tilloch med hänsyneller tillsammansför sigantingenpå andra sätt varsom,

möjlighetförhållanden, utöva etträttsliga attochalla faktiska ger
särskiltpå företag,inflytandebestämmande ett genom

ellertillgångarsamtligaföretagsanvändaellera äganderätt rätt ettatt
dessa,del aven påinflytandebestämmandeavtalellerb rättigheter ettgersom

beslut.ellerdess röstningochföretagetssammansättningen organav

kontrollinnebäraskall över etttransaktion attHuruvida ansesen
faktiskaochrättsligaallabakgrunduppnåsföretag prövas mot av

äganderätt ochfallet.enskilda Förvärvi detomständigheter av

punkt 12.koncentration,4‘ begreppettillkännagivandekommissionensSe om
den 1Tractebel/Distrigaz45 ärende IV/M.493kommissionensSe av-

september 1994.
framhållskoncentration4‘ begreppettillkännagivande attkommissionensI om

kvalitativa äntillämpasbetonaskontrollbegreppet snarareattgenom



i64 EG-rätt SOU 1998:98

förekomsten aktieägaravtal torde därvid i många fall utgöraav
omständigheter särskild betydelse för prövningen. Vidare kanav
förekomsten ekonomiska förbindelser mellanrent parternaav vara av
betydelse i sammanhanget. Ekonomiska beroenden mellan företag kan i
vissa fall leda till faktisk kontroll företagatt uppnås,över ett t.ex. om
omfattande och långfristiga leveransavtal eller krediter, beviljatssom

leverantörerna eller kunderna, tillsammans med andra strukturellaav
band medför bestämmande inflytandeett det andra företagetöver
föreligger.

3.3.2.2 Vem kan förvärva kontrollsom

I artikel 3.4 den krets eller företag förord-ianges av personer som
ningens mening kunna förvärva kontroll företag.över ettanses

Artikel 3.4:

Kontroll förvärvas eller företagav personer som
a innehavare rättigheternaär eller berättigade till rättigheter enligt deav

berörda avtalen, eller
b innehavare rättigheterna ellerutan att berättigade till rättig-vara av

heter enligt sådana avtal har befogenhet de rättigheter grundarutövaatt som
påsig dessa.

I artikel b3.4 det kan inträffa den rättsliga innehavarenatt attanges av
kontrollpost inte den eller det företagär innehar denen person som

faktiska befogenheten de rättigheter dennautöva kontrollpostatt som
Så kan fallet exempelvis företagett använtger. ett annatvara om

företag eller för förvärva kontrollpost och,att utanen annan person en
i rättslig mening innehavareatt de rättigheter dennavara av som

kontrollpost kan dessa rättigheterutövar via det andra företagetge,
eller tredje Kontroll kan i sådana fall förvärvad detman. anses av
bakomliggande företaget, den faktiska kontrollenutövar översom
målföretagef. Bevis ñnansieringskällor och Släktband utgörom
omständigheter kan visa på denna indirekt kontrollatt typsom av
föreligger.

kvantitativa kriterier vid prövningen transaktion skall utgöraav om en anses en
koncentration.
47 Se kommissionens ärende IV/M.258t.ex. CCIE/GTE den 25 septemberav-
1992 och ärende IV/M.697 Lockheed Martin Corporation/Loral Coporation av—
den 27 1996.mars
48Se kommissionens tillkärmagivande begreppet koncentration, punkt 10.om
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förvärvEtt kontroll kan formen kontroll ellerantaav av ensam
kontroll företag. båda fallen definieras kontrollenIöver ettgemensam

möjligheten bestämmande inflytande företagetpåutövaatt ettsom
rättigheter, avtal eller andra medel artikel 3.3.genom

Nedan behandlas den innebörden begreppennärmare av ensam
respektive kontroll.gemensam

3.3 2.3 kontrollEnsam

Ensam kontroll förvärvas normalt på rättslig grund företagnär ett
förvärvar majoritet rösträttighetema företag. Det saknari etten av
därvid betydelse ägarandelen uppgår till något hälftenänom mer av
aktiekapitalet eller till hela aktiekapitalet. andra faktorerOm inte
inverkar förvärv inte omfattar majoritet rösträttig-ettger som en av
hetema normalt inte heller kontroll företaget,sett över även om
förvärvet innebär halva aktiekapitalet innehas.kommeränatt attmer

"Kvalzficerat minoritetsinnehav"

Ensam kontroll kan falli vissa uppnås kvalificeradäven ettgenom
minoritetsinnehav", vilket fastställaskan på grundval förekomstenav

såväl rättsliga faktiska omständigheter.av som
På rättslig grund kan kontroll förvärvas i de fallensam

minoritetsinnehavet förenat med särskilda rättigheter. Det kan härvidär
sig innehav preferensaktier,röra majoritetom av som ger en av

rösträttighetema, eller andra rättigheter, exempelvis rättigheten att utse
hälften styrelsens eller direktionens ledamöter,än ochmer av som

medför minoritetsaktieägaren får möjlighet bestämma företagetsatt att
affärsstrategi.

En minoritetsaktieägare kan uppnå kontroll på grundvaläven ensam
faktiska omständigheter. Så kan fallet det troligtärav vara om

minoritetsaktieägaren kan uppnå majoritetsposition på bolags-en
motsvarande på grund aktierstämman övriga spridda påäratt ettav

antal aktieägare.övriga Det i sådan situationstort inte sannoliktär en

49 Se kommissionens ärende IV/M.296 Crédit Lynnais/BFG Bank den 11av-
januari 1993.
5° Se kommissionens ärende IV/M.299 Sara Lee/BP Food Division den 8av-
februari 1993.
5 kommissionensSe tillkännagivande begreppet koncentration, punkt 13.om
52 Se kommissionens ärende IV/M.025 Arjomari/Wiggins denTeape 10av-
februari 1990.

3485162
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videller företrädasalla aktieägare kommersmå närvaraatt
bedömskontroll kan föreliggaHuruvidabolagsstämman. ensam anses

vid tidigare bolagsstämmor. Enuppgifterpå grundval närvaronav om
vid bolags-stabil majoriteterhållerminoritetsaktieägare ensom

normalt deltarantal aktieägarehänsyn till det övrigamedstämman som
företaget.kontrollvid dessa kan utöva överstämmor, ensamanses

minoritetsaktieägarekontroll kanEnsam utövasäven somav en
bestämmaleda företagets verksamhet ochtid harunder lång rätt att

dess affärsstrategi.

Köpoptioner, m.m.

upphov tillkunnaeller konvertibler inte i sigKöpoptioner geanses
enlighetframtid ikontroll, såvida de inte utnyttjas inom näraenensam

sådanavtal. emellertid troligtbindande Om detmed rättsligt är att en
förening meddenna omständighet ikommer utnyttjas kanrättighet att
kontrollomständigheter leda till slutsatsenövriga överatt ensam

föreligga.företaget skall anses

Övergång från till kontrollgemensam ensam

företagfrån till kontrollövergångEn över ett ansesgemensam ensam
koncentrationsförordningens mening,medföra koncentration ien

skiljereftersom bestämmande inflytande sigdet utövas ensamtsom
flera.från sådant bestämmande inflytande utövasett som av

innebäranledning transaktionAv atten som ensamsamma anses
kontrollkontroll förvärvas del företag ochöver ett gemensamen av

till olikadel företag i princip upphov tvåöver en annan av samma
koncentrationen

53 kommissionens tillkännagivande begreppet koncentration, punktSe 14;om se
kommissionens ärende IV/M.343 Socété générale de Belgique/Généraleäven -

de Banque den 3 augusti 1993.av
5‘ Mål kommissionen,T/93 Air Förstainstansrättens dom denFrance 19mot av-
maj 1994, REG 1994 323.s.
55 kommissionens tillkännagivande begreppetSe koncentration, punkt 15.om
5° tillkännagivandet, punkt kommissionensSe 16; ärende IV/M.409ävense -
ABB/Renault denAutomation 9 1994.av mars
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3.3.2.4 Gemensam kontroll

Gemensam kontroll föreligger aktieägarna moderföretagen måsteom
komma fråga viktigarei beslut rörande det företagöverens om som
kontrolleras det företaget.gemensamma

Gemensam kontroll innebär två eller flera företag elleratt personer
har möjlighet bestämmande inflytande på företag.utövaatt ett ett annat
Med bestämmande inflytande förstås dessai sammanhang vanligen
förmågan hindra sådana beslut företagets affärsstrategi.att avgörsom
Till skillnad från kontroll, given aktieägareensam som ger en
befogenheter företagets strategiska beslut, utmärksavgöraatt

kontroll förekomsten situation i vilken ellertvågemensam av av en
flera aktieägare har befogenhet innehavatt vetorättgenom av en
förhindra strategiska företaget.beslut i aktieägareDessa måste därför

nödvändighet företagetsöverensav vara om gemensamma
affärsstrategi.

likhet medI kontroll kan förvärv kontrollensam av gemensam -
vilket inbegriper frånövergång kontroll tilläven en ensam gemensam
kontroll fastställas på grundval såväl rättsliga faktiskaav som-
omständigheter.

fördelningJämn rösträttigheter eller rättigheter företrädas iattav av
beslutsorgan

formenDen tydligaste kontroll torde föreligga de fall dåiav gemensam
det endast förekommer moderföretagtvå har lika antal rösträttig-som
heter det företaget.i Om moderföretagen ingår avtalgemensamma som
reglerar den beslutsrätten får avtalet inte stå strid medigemensamma
principen lika rättigheter för företagen. avtalet kan såledesIom
föreskrivas samtliga företag skall ha till lika antalatt rätt representanter
i ledningsorganen och ingen dessa har utslagsröst.att av

jämbördigEn ställning mellan moderföretagen kan uppnåsäven
dessa erhåller lika många företrädare i detatt rätten att utsegenom

företagets ledning.gemensamma

57 kommissionensSe tillkännagivande begreppet koncentration, punkt 19.om
58Se kommissionens ärende IV/M.272 Matra/CAP Gemini Sogeti den 17av-

1993.mars
59 kommissionensSe tillkännagivande begreppet koncentration, punkt 20.om
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Vetorätt

jämlikhetråderdet inteföreliggakontroll kanGemensam även om
representation iellerrösträttigheterfrågamoderföretagen imellan om

kanmoderföretag. Såfinns fler tvådetbeslutsorganen änsamt varaom
rättigheterytterligareminoritetsaktieägama harexempelvisfallet om

förviktigabeslutsigför dem ärmöjligtdet motsättaattgör somsom
kanaffarsstrategi.°° sådanEn vetorättföretagets varagemensamma

föreskrivas iellerbolagsordningföretagetsinskriven i gemensamma
moderföretagen.avtal mellan

vanligenkontrollupphov tillDen vetorätt avsergemensamsom ger
affärsplanföretagetsdetfrågorbeslut och rör gemensammasom

företags-tillsättandeellerinvesteringarplan,business större av
ledningen.

minoritetsaktieägarekontroll måsteförvärvaFör att engemensam
Detalla deinnehanödvändigtvis vetorättinte typer anges ovan.somav
fall,eller, i vissadel dessainnehartillräckligt dennekan att en avvara

avgörande ärrättighet. vetorättensådan Det ärendast är omsomen
innehavareför dessmöjligt utövadet etttillräcklig för attgöraatt

affársstrategiFföretagetsinflytandebestämmande över
innebäradäremot intekontroll behöver attFörvärv gemensamav

inflytandebestämmandefår möjlighetförvärvaren utöva ettattäven
verksamhet.löpandeföretagetsöver

antalbeslutsmässigtkrav påformenkanVetorätten att ettanta av
bolagsstämmanvidskall kunnabeslutför vissadeltagare uppnås tasatt

vidrepresenterademoderföretagende fallstyrelsens ieller vid ärmöten
särskiltmåste godkännasstrategiska beslutdådessa eller ettav

representerade dettaiminoritetsaktieägamaochbeslutsorgan, äratt
förkrävsantaldet beslutsmässigadel attoch utgör somen avorgan

kunnafråga skallbesluten i tas.
föreliggaskallkontrollhuruvidaBedömningen ansesgemensamav

olikaförekomstensamlad bedömningeller grundas påinte avaven
beslutgäller iintehärSom vetorättnämntsvetorätter. somanses en

ellerbudgetföretagets affársstrategi,detfrågor rör gemensammasom
kontroll.innehavareaffärsplan dessinte gemensamge

strategiska beslutsåledesmåsteVetorätten gemensammaomavse
omfatta denaffärsverksamhet ochföretagets vetorättän sommer

°° den majIV/M.010 Conagra/Idea 3ärendeoch kommissionensSe 15not av-
1991.
6 punkt 23.begreppet koncentration,tillkännagivandekommissionensSe om
62 den 1993.SITA-RPC/SCORI 19ärende IV/M.295kommissionensSe marsav—
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normalt tillkommer minoritetsaktieägare för skydda derassett att
ekonomiska intressen investerare det företaget.isom gemensamma

normala skyddet minoritetsaktieägamasDet rättigheterav avser
beslut det företagets själva existens, ändringt.ex.om gemensamma av
dess stadgar, ökning eller minskning kapitalet, fråganav om
likvidation, denna anledningAv i frågorgör vetorätt rörm.m. som
försäljning eller försättande konkurs det företaget inteav gemensamma

den berörda minoritetsaktieägaren kan delta deniatt antas
kontrollen företagetövergemensamma

tidigareSom det inte heller nödvändigt fastställanämnts är att om
någon förvärvar kontroll kommer använda sig sittattsom gemensam av
bestämmande inflytande. tillräckligtDet redan möjlighetenär att att

detta inflytande föreligger.utöva
Nedan behandlas olika vetorättigheter betydelse ityper ärav som av

detta sammanhang.

företagsledningUtnämning och fastställande budgetav av

De allmänheti betydelsefulla devetorätttyper är ärmestav som som
utnämning företagsledning och fastställande budget. Denavser av av

innehar möjligheten delta besluti rörande ledningsstrukturenattsom
får möjlighet bestämmande inflytande företagetsutövaatt ett över
affärsstrategi. Samma sak gäller beslut rörande budgeten, eftersom

för företagets verksamhet, och i synnerhet deramen gemensamma
investeringar företaget kan denna.göra, avgränsas genom

Affärsplan business plan

affärsplanenI vanligen i detalj företagets mål och de åtgärderanges
skall vidtas för uppnå de uppställda målen. innehaAttatt vetorättsom

vid fastställandet sådan plan kan tillräckligt för attav en vara ge
kontroll, andra former saknas.även Omvetorättgemensam om av

affärsplanen däremot enbart innehåller allmänna uttalanden detom
företagets mål, kommer förekomsten enbartvetorättgemensamma av

faktor bland många vid denutgöra samlade bedömningenatt en av om
kontroll skall föreliggagemensam anses

63 kommissionensSe tillkännagivande begreppet koncentration, punkt 21.om
64Se kommissionens ärende IV/M.062 Eridania/ISI den juli30 1997.av-65Se kommissionens tillkännagivande begreppet koncentration, punkt 25.om
66Se tillkännagivandet, punkt 26.
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Investeringar

normalt påbetydelseberor dessinvesteringarNär vetorätten avser
godkännasmåstede investeringaromfattningen avsomav

betydelseavgörandeinvesteringar hardessamoderföretagen och enom
demarknaden. Omverksamhet påföretagetsför det gemensamma

särskiltmoderföretagengodkännasmåsteinvesteringar är stora,avsom
skyddet minoritets-vid det normalaliknaskan vetorätten avmer

detmedbestämmandetillaktieägare överän rätt gemensammaen
andra kriterietVad gäller detaffársstrategi. utgörföretagets

vanligeninvesteringsstrategiföretagsförekommande ettöver ettveto
kontroll skallbedömningenviktigt inslag i ansesgemensamom

marknader där investeringarfinns dock vissaföreligga eller inte. Det
och därkonkurrensbeteende,för företagsbetydelsehar mindre ettett

betydelse.mindredärför kandessa frågoriveto vara av

Marknadsspecifika rättigheter

förekommerberörtsde olikaFörutom vetorätter etttyper som ovanav
kopplade till beslutvilkaantal andra ärärvetorätttyper somav

verksamtföretagetmarknadbetydelsefulla på den ärgemensammasom
företagetvilken teknik detexempel beslutpå. Ett är gemensammaom

detta företagsgrundläggande aspekt påteknikskall använda, ärnär en
kännetecknasmarknaderexempelverksamhet. Ett utgörannat avsom

sådanainnovationsgrad. Påoch högproduktdifferentiering en
detproduktlinjerfråga vilkamarknader kan ivetorätt somnyaom

faktor detviktigskall utvecklaföretaget närutgöra engemensamma
föreligger.kontrollfastställagäller att gemensamom

kontrollformerandraVissa av gemensam

Även fleraspecifik kan två ellerdet inte föreligger någon vetorättom
fåföretagminoritetsinnehav iföretag förvärvar annatettsom

falletkan exempelviskontroll detta. Såöver vara omgemensam
detmöjlighet kontrolleraminoritetsinnehaven attsammantaget ger

till-minoritetsaktieägarnaföretaget, vilket kan ske omgemensamma
och samordnar siginnehar rösträttighetemamajoritetsammans en av

67 punktkommissionens tillkännagivande begreppet koncentration, 27.Se om
68 tillkännagivandet, punktSe 28.
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för dessa.utnyttja En sådan samordning kan grundas på avtalatt ett
mellan eller ske på grundval faktiska förhållanden.parterna av

Ett säkerställa utövande rösträttighetemasätt att ett gemensamt av
kan minoritetsaktieägama överlåter sina rättigheter tillatt ettvara
holdingföretag eller träffar avtal vilket de åtar sigett attgenom agera
samordnat avtal röstning.7°om gemensam

Ett samordnat förfarande kan uppkomma grundvalpåäven av
faktiska omständigheter. Exempelvis kan de intressengemensamma

förenar minoritetsaktieägama så starka föreliggerdet litenattsom vara
sannolikhet för de motarbetar varandra de rättighetersinaatt när utövar
i företaget. sådantEtt kanintressegemensamtgemensamma
exempelvis föreligga det sedan tidigare förekommer band mellanom
minoritetsaktieägama eller förvärv andelar sker ettom av genom

förfarande."samordnat
samordnat förfarandeEtt mellan moderföretagen kan anses vara mer

sannolikt vid bildandet företag vid förvärvett änav gemensamma av
minoritetsandelar i redan existerande företag. Så torde falletett närvara
vardera moderföretaget tillför det företaget något ärgemensamma som

avgörande betydelse för dess verksamhet, såsom speciell teknik,av
know-how, dessa fall tordeI moderföretagen ha möjlighet attm.m.
komma de viktigaste strategiska besluten ochöverens således drivaom
det företaget i samverkan behöva förse sig medutan attgemensamma

kan dockDet antalet moderbolag destovetorätt. störreantas att är,
mindre sannolikheten för denna situation föreligger."är att

Växlande allianser mellan minoritetsaktieägare

Om sådana intressen berörts inte föreliggergemensamma som ovan
leder eventuell uppkomst växlande allianser mellan minoritetsaktie-av

normalt till någonägarna kontroll inte kansett att gemensam anses
föreligga. det finnsOm inte någon stabil majoritet beslut ska fattasnär
och majoritet uppstår tillfälligt de kombinationerom en ur av
mininoritetsaktieägamas möjliga, går det interöster är attsom
förutsätta minoritetsaktieägama kommer kontrolleraatt att gemensamt
det företaget. Det i detta sammanhang inte i sigärgemensamma

69 kommissionensSe tillkännagivande begreppet koncentration, punkt 30.om
7° tillkännagivandet,Se punkt 31.
7 Se tillkännagivandet, punkterna 32 och 33.,72Se tillkännagivandet, punkt 34.
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kapitalandelar i företagetsmed likafler företagellertillräckligt tvåatt
befogenheter.ochrättigheterlikahakommer storaöverens attom

för bedömningen,betydelseAndra faktorer m.m.av

oförenlig medkontroll inteFörekomsten att ettär avgemensamav
erfarenhetochsärskild kunskapmoderforetagen har gemen-avom

moderföretagetandrafall kan detverksamhet. dessaföretagets Isamma
driften detdagligaundanskymd roll i denspelasakna eller avmeren

fall främstdessakan iModerföretagetsföretaget. närvarogemensamma
strategi,långsiktigföretagspolicy,allmänskäl berörmotiveras somav
kontrollFörvarumärkesimage,finansiella aspekter, att gemensamm.m.

docktidigareföretaget,måsteföreligga nämnts,skall somanses
fattasbeslutpåverka defaktisk möjlighetfortfarande ha att som aven

moderföretaget."andradet
kontroll i principförutsättertidigare ettSom attnämnts gemensam

likvälkontroll kanhar utslagsröst. Gemensammoderföretag inte
fleraanvändas efterenbart kansådan utslagsröstföreligga om en

mycketden enbartförlikning ellerförsök medling ochtill ettavserom
område.begränsat

begränsad periodkontroll underGemensam en

period upphov tillunder inledandetransaktionOm gerenen
bindande avtal kommerenligt rättsligtkontroll attgemensam som

kontroll kommersåomvandlas på utövassätt attatt av en avensam

73 punktkoncentration, 35tillkännagivande begreppetkommissionensSe om
strategiska beslut,krävs förenkel majoritetexempelvis aktieägarna,anses om

likaaktieägare inneharkontroll de fall där varjeiinte storutöva gemensam
styrelse-lika andeloch där aktieägareandel aktiekapitalet varje utser stor avav

andra komplicerade situationer,Motsvarande gäller iledamöterna. även mer
ochfördelat mellan aktieägarekapital jämntexempelvis företags är treettom

två ochaktieägarna X, Ydär styrelsen tolv ledamöter,utgörs utsesvarav avav
åttade resterande fyra de övrigatvå och tillsammans ochZX, Y avav

kontroll föreligga.ledamöterna. heller detta falliInte gemensamanses
74 tillkännagivandet, punkt 36.Se
75 ärende IV/M.425tillkännagivandet, punkt kommissionensSe 37; ävense -
British Telecom/Banco Santander den 28 1994.av mars
76 år.får längreinledande period normalt inteDenna än trevara
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normalt betraktastransaktionenkommer helaaktieägarna, sett att som
kontroll.förvärvett ensamav

kontrollEnskild aktieägares vetorättgenom

förkastaaktieägare kanenskildfall förekommakan i vissa ettDet att en
driva dennasjälv kunna igenomstrategiska beslut,företags typutan att

hälftenaktieägare inneharuppstå dåsituation kanbeslut. Denna enav
eller flerahälften innehas tvåoch andraaktiekapitalföretagsett avav

fattasstrategiska beslut måsteeller dåminoritetsaktieägare ettav
enskildvilket kanröstberättigade,antalbeslutsmässigt ge en
inneharvetorätt. omständigheterUnder dessaminoritetsaktieägare

defall tillkommernormalasådan idenne aktieägare rätt somen
villföretag, detkontrollaktieägare har sägaöver ettgemensamsom
Särskiltfrågor. ibeslut strategiskaantagandet iblockeraförmåga att av

denaktieägare intedock sådanfallet har rättdet somensenare
villföretag, detkontrollharnågon sägatillkommer över ettsom ensam

kanaktieägarenbeslut. Eftersomstrategiskadrivaförmåga igenomatt
falltraditionellamotsvarande den iblockeringssituation,skapa aven

inflytandebestämmandeinnehadennekontroll, ettansesgemensam
koncentrationsförordningen.79kontroll enligtföljaktligenoch

Ändringar kontrollstruktureni3.3.2.5

medförtransaktionföreliggakoncentration kan närEn även enen
vid bedömningenkontrollstrukturen. Somändring i nämnts är av

avgörandeaktieägarstrukturpåverkar företagsförändringar ett omsom
Härvidkaraktär.kontrollenstill ändringtransaktionen leder aven

med hänsyndärvidåtskillnadför sig.bedöms transaktion Envarje görs
aktieägarstrukturen. Enförändringenkringtill omständigheterna av

ellertillkommeraktieägareaktieägarstrukturenförändring attgenomav
kontrollens karaktär.förändra Atttillbyts sin ett nyttnaturut anses

medmoderföretaginträder ellermoderföretag ärersätts ett annatatt ett
verksamheten,förvärv delmed enkeltjämförbartinte ett avav en
nivån kon-karaktären och påförändringeftersom det innebär aven

antalföretaget,trollen hela det även ettöver sammaomgemensamma

77 punktbegreppet koncentration, 38.tillkännagivandekommissionensSe om
7 septemberden 1992IV/M.258 CCIE/GTE 25kommissionens ärendeSe av-

dennestyrelseledamotkunde utnyttjasenskild aktieägaresen vetorätt somav en
aktieägare utsett.
79 punktkoncentration, 39.tillkännagivande begreppetkommissionensSe om
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aktieägare kontroll både före och efterutövar transgemensam
aktionen.

Förändring aktieägarstrukturen vid kontroll över ettav gemensam
befintligt företaggemensamt

Vid frånövergång till kontroll förvärvaren gemensam ensam en
aktieägare andelar tidigare ägdes den andre aktieägarensom av
aktieägarna. denAtt aktieägaren säljer samtliga, eller delarena av,
sina andelar i det företaget till den andre betyder detattgemensamma
sker övergång från kontroll till kontroll helaöveren gemensam ensam
företaget som efter transaktionen upphör gemensamtatt ettvara
företag.8

Förutom den aktieägare kontroll företagetutövar översom ensam
kan det finnas andra aktieägare minoritetsaktieägare, dockäven som
inte har kontrollerandenågot inflytande i företaget. såledesDet inteär
minskningen antalet aktieägare i sig betydelse detär utanav som av
förhållandet vissa aktieägare säljer aktiersina iatt ett gemensamt
företag och dessa förvärvasaktier eller befintliga aktieägare.att av nya
Förvärvet dessa aktier eller ytterligare avtalsenliga rättigheter kanav
därvid leda till förvärv kontroll eller förstärkning redanett av en av en
existerande kontroll ytterligare rösträttigheter elleratt veto-genom
rättigheter eller ytterligare styrelseledamöter erhålls."rätten att utse

Om transaktionen medför minskning antalet aktieägareen av som
kontroll, det lederutövar till övergång frånutan attgemensam en

kontroll till kontroll och det förekommerutan attgemensam ensam
tillträden eller utbyten aktieägare förvärvar kontroll,av som anses
transaktionen normalt inte medföra någon förändring kontrollensav
karaktär och därmed inte heller koncentration.utgör en

8°Se kommissionens tillkännagivande begreppet berörda företag, punkt 43.om
S bl.a.Se kommissionens ärende IV/M.O23 ICI/Tioxide den 28 novemberav-
1990 fråga övergång från kontroll 50/50 till kontroll.var om en gemensam ensam
Kommissionen ansåg "ett avgörande inflytande skiljer sigatt utövas ensamtsom
betydligt från avgörande inflytande eftersomett detutövas gemensamt,som senare

under hänsynstagande till deutövas potentiellt olika intressen den eller de berördasom
kan ha ... Genom ändra karaktären påparterna ICI: avgörande inflytandeatt övers

Tioxide kommer transaktionen medföra varaktig förändring i de berördaatt en
struktur ...".parternas

82Se kommissionens tillkännagivande begreppet berörda företag, punkterna 35-om
37.
83Se kommissionens tillkännagivande begreppet berörda företag, punkt 38om
exempelvis detta fallet fem aktieägareär innehar likanär andelar ochstora var
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förändringbetydandeannorlunda det skerSituationen närär aven
skulleantalet aktieägareminskningenkontrollens karaktär. Om geav

aktieägaravtal,befintligtkvarvarande aktieägarna,de ettt.ex. genom
innebärakan detflera styrelseledamöter,ellerytterligare ettvetorätt

aktieägarefkontroll för minstförvärvnytt enav

företagoch uppdelningkoncentrationerUpplösning3.3.2.6 avav

ochföretageller bildarföretag gårtvåNär ett gemensamtsamman
företaget,eller delar detdärefter upplöser företaget gemensammaupp

dettillgångama mellan påfördelasoch ärsätt,nyttparterna ett
kontroll.flera förvärvnormalt fråga om av

företag betraktas övergånguppdelningEn ett gemensamt som enav
samladedet företagetskontrollfrån över gemensammagemensam

tillgångama.kontroll de fördeladetillgångar till överensam

förvärvutträder, varefter de kvarvarande fyra aktieägarna efteraktieägareen
andelar.andelar innehar likadennes storaav

8‘ enärende IV/M.452 den juni 1994kommissionens Avesta 9Se av-
såldeaktieägaravtalet andel cirkai sin sjuaktieägare procent.part omsom var

från möjliggjorde förmajoritetsaktieägare minskade fyra till vilketAntalet tre,
hanförvärva vilket intede kvarvarande aktieägarna negativ vetorätt,attaven
alltjämtbestämmelser det aktieägaravtalhade haft tidigare, med stöd i somav

delat medutträdande aktieägaren hade sini kraft. Eftersom den vetorättvar
förblev oförändrat,aktieägarantaletden kvarvarande aktieägaren, och eftersom

fullerhöll den kvarvarande aktieägaren full Förvärvet vetorättvetorätt. av
karaktär.betraktades förändring kontrollensavsom en

85 tillgångartillgångar i sigtidigare med vissaSom nämnts typer somavses av
verksamhet, dotterbolag, avdelning inom företagkan utgöra ettettt.ex. enen

gåroch vilka detoch, i vissa fall, varumärken eller licenser, för attm.m.
fastställa omsättning.en
86 kommissionens tillkännagivande begreppet berörda företag, punkternaSe om

upplöseroch och slås och därefter46 47 t.ex. företagen X Y samman
tillgångarna. Transaktionen kansammanslagningen med fördelningen ny av

innebära tillgångar, tillgångar detföretaget förvärvar olikaXatt t.ex. som
tidigare dittills tillgångarägde eller företaget Yägts samtav somsom
förvärvats den enhet uppstod vid sammanslagningen ochgemensamt av som

företaget liknande förvärv.Y göratt
87Se kommissionens ärende IV/M.197 Solvay-Laporte den april 1992.30av-
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3.3.2.7 Utväxling tillgångarav

Även betraktar överföringar tillgångar sker iparternaom av som
samband med utväxling inbördes beroende varandra, deatten som av
ofta avtalas i enda handling och kan samtidigt, kan deägaen rum
rättsliga och ekonomiska banden mellan dessa transaktioner i vissa fall

otillräckliga för de skall kunna betraktas ochattvara som en samma
koncentration. tillgångarnaOavsett rättsliga enheter eller inte,utgörom
kan enskilt förvärv fallvarje i dessa innebära koncentration.en

3.3.2.8 Företagsledningens förvärv kontrollav

kontrollNär företag förvärvas dess ledning det normaltöver ett ärav
fråga förvärv genomförs privatpersoner. Företagetsettom som av
ledning kan sammanföra sina ägarandelar företagi förett annat att t.ex.
underlätta beslutsfattandet s.k. vehicle company. Detta senare
företag, i normalfallet torde och därför saknarnystartatsom vara
omsättning, kan under förutsättningarvissa berörtatt ettvara anse som
företag koncentrationsförordningensi mening varvid reglerna ettom

företags förvärv kontroll gäller.gemensamt av
Även sådant företag kan ledningen försöka finna investerareutan ett

för finansiera transaktionen. De rättigheter dessa investerareatt som
tilldelas kan beroende aktieinnehavet innebära kontrollen överattav
företaget överförs till dem och till ledningen,inte dock kan innehasom
minoritetsrättighetema. investerande företagensDe kanomsättning i
dessa fall omsättningströsklama uppnås.avgöra om

3.3.2.9 Särskilda regler för handel med värdepapper, m.m.

artikelI 3.5 särskilda fall då förvärv kontrollpost inte skalltreanges en
koncentration förordningen.enligtutgöraanses en

88Se kommissionens tillkännagivande begreppet berörda företag, punkternaom
49 och 50.
89Se tillkännagivandet, punkt 53.
9° kommissionensSe ärende IV/M.335 CWB/Goldman Sachs/Tarkett denav-
21 februari 1994 den kontrollen ansågs ha tvåförvärvats degemensamma av
företag förvaltade den investeringsfond deltog i transaktionen ochsom som
inte de anställda.av
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värdepapper,medHandel m.m.

verksamhetnormalaföretag vilkasvärdepapperFörvärv genomav
ellerförhandel med värdepapperochtransaktioneromfattar egen

förvärvetförutsattkoncentration,inte atträkningandras enanses som
innehavetverksamhet ochför dennagenomförs inom att avramen

artikel a.tillfälligt 3.5värdepapperdessa är
villkorföljandegälla skallskallundantagdettaFör att vara

uppfyllda:

kreditinstitut,skallförvärvet annatdet företag ettgör varasom0
verksamhetnormalaförsäkringsbolag,ellerfmansinstitut ett vars

slagovannämndatransaktioneromfattar av

vidareförsäljningavsiktskall ske ivärdepapperen attförvärvet av0
skall ske

värde-medföljerrösträttigheterfår inteföretaget utöva som0
affársstrategimâlföretagetssyfte bestämmai attpapperen

förberedasyfterösträttigheter iangivnaenbart attfårföretaget utöva0
dessellermålföretagefdelarellerhelaförsäljningen avav

frågaieller värdepapperentillgångar

förtidpunktenfrånårinomvärdepapperensälja ettmåsteföretaget0
förvärvet.

Konkursförvaltare, m.m.

enligtutseddtjänsteman ärkontroll förvärvasOm ensomenav
betalnings-obestånd,konkurs,likvidation,lagarmedlemsstats om

transaktioneninnebärförfarandenliknandeellerackordinställelse,
någonföljaktligenochkontrollstrukturen utgörändring iifråga ingen

b.artikel 5förordningenenligtkoncentration

tillaktierinnehavminska sitt9 tidsfristensåledes inommåste enFöretaget av
kantidsfristkontroll. Dennaföretagetnivådenunderstigernivå som gersom

det intestyrkerförvärvetgjortdet företag attkommissionenförlängas somomav
tidsfiisten.försäljningen inomgenomföramöjlighetnågon rimligfanns att
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Finansiella holdingbolag, m.m.

En transaktion vilken finansiellt holdingbolag förvärvarettgenom
kontroll företagöver inte någon koncentrationett utgör förutsatt deatt
rösträttigheter följer med de innehavda värdepapperen endastsom

för upprätthålla detutövas fulla värdet dessaatt investeringar ochav
inte för direkt eller indirekt bestämmaatt företagets
konkurrensbeteende artikel 3.5 c.

En transaktion formi räddningsaktion företag kan iettav en av
vissa fall innebära koncentration föreligga.att En transaktionen anses

detta slag innebär allmänheti det sker överföring företagetsattav en av
skulder till företag. Saneringsprogrammetett innebärnytt normalt även

de banker motsvarande fåratt kontroll företaget iöversom
svårigheter tvingas bestämma dess affärsstrategi, bankernaäven om
främst det berörda företagets finanseratt i syfte sedanavser attsanera
sälja det. Det torde mindre sannolikt företag i svårigheteratt ettvara
kan omvandlas till affärsmässigt livskraftigt företag ochett sedan säljas
inom den angivna tidsfristen på år. Den tid behövs förett uppnåattsom
detta mål kan visa sig så svårbedömdäven det kan svårtattvara vara

bevilja förlängningatt den tidsfrist inom vilken försäljning deen av av
förvärvade värdepapperen måste ske. Om transaktionen uppfyller de
kriterier utmärker kontroll kan densom utgöragemensam anses en
koncentration och omfattas inte det undantag i artikel 3.5av som anges
a.

3.3.3 Gemensamma företag

Gemensamma företag joint ventures omfattar brett spektrumett av
transaktioner, allt från koncentrationsliknande transaktioner till
samarbete för särskilda funktioner såsom forskning och utveckling,
tillverkning eller distribution. Som tidigare definieras begreppetnämnts
koncentration i förordningens mening på sådant det endastett sätt att
omfattar transaktioner medför varaktig förändring i de berördasom en
företagens struktur. Bildandet företag kan underett vissagemensamtav
förutsättningar medföra sådan varaktig förändring de berördaen av
företagens struktur koncentration i förordningensatt mening skallen

föreligga. dettaI sammanhang kan koncentrationeranses ställas i

92Ang finansiella holdingbolag, artikel 5.3 i ministerrådets fjärde direktivse
78/660/EEG EGT L 222, 14.8.1978, 11, ändrad rådetsnr senasts. genom
direktiv 94/8/EG den 21 1994 EGT L 092, 25.3.1994, 33.av mars nr s.
93 kommissionensSe ärende IV/M.116 Kel/Amerikan Express den 28av-
augusti 1991.
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samordnaresultatsyfte ellertillavtal hartill attkontrast som
självständiga. Deförblirkonkurrensbeteendet företaghos senaresom

struktur. Omföretagensförändring ivaraktigingeninnefattar i princip
ellerhindra, begränsaresultatellersyfteavtal har tillsådana att

marknaden ochdeninomkonkurrensensnedvrida gemensamma
förbudetunderkastade idemedlemsstaternamellanhandeln ärpåverkar

förbudetfråndärvid undantaskanAvtalenRomfördraget.artikel 85.1 i
fördraget.artikel ii 85.3.uppfyller de kriterierdeendast som angesom

94
detde kriterierkoncentrationsförordningenartikel i3.2I somanges

koncentration iföruppfyllaskallföretaget att engemensamma
föreligga.skallmeningförordningens anses

Artikel lyder:3.2

fyllervaraktig basisföretag autonomBildandet gemensamtett ensomav
punktenligt lkoncentrationfunktionersamtligaekonomisk enhets utgör en

.

förutsättningaruppfyller angivnaföretagEtt gemensamt ansessom
"fulls.k.företagfungerandesjälvständigt gemensamtutgöra ett

venture.jointfunction
denbehandlattillkännagivande närmarehar iKommissionen ett

fungerandesjälvständigt gemensamtbegreppetinnebörden ettav
företag.

företagfungerandeSjälvständigt gemensamt3.3.3.1

kontrollGemensam

skallföretag gemensamtför utgöraförutsättning ettEn ettatt anses
artikelflera företag.ellerkontrolleras tvåföretagetföretag är att av

harföreliggerkontrollfastställaförb. Principerna1 att gemensamom
fallerföretag inomBildandetbehandlats gemensamtettavovan.

fyllerbasisvaraktigföretaget påtillämpningsområdeförordningens om

bestämmelser isker enligt9‘ samordningsavtalolikaPrövningen typer avav
3975/19874056/86 eller1017/68,förordning 17/62, omnrnrnrnr

företagkooperataivaoch 86.artikel 85 Angtillämpning segemensammaav
enligtföretagtillkännagivande kooperativakommissionens gemensamtom

2..16.2.1993,EGT C 43,EEG-fördraget.artikel i85 s.nr
95 39.Se not
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självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner. Den närmareen
innebörden detta begrepp behandlas nedan.av

En självständig ekonomisk enhet

I artikel föreskrivs3.2 företag på varaktig basisatt ett gemensamt
måste fylla självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner för atten
falla inom förordningens tillämpningsområde. Detta förutsätter
väsentligen det företaget måsteatt verksamt pågemensamma vara en
marknad fyllaoch de funktioner normalt fylls företag ärsom av som
verksamma på marknad. För detta måste detgöraattsamma gemen-

företaget ha ledning engagerad i skötseln denärsamma en som av
löpande verksamheten och ha tillgång till tillräckliga formiresurser
bl.a. anställda, kapital och andra tillgångar materiella och
immateriella för på varaktig basis kunna bedriva verksamhetatt inom
det område i avtalet upprättandet detsom anges om av gemensamma
företaget.

Ett företag uppfyller angivna krav medförgemensamt normaltsom
varaktig förändring de berörda företagens struktur. Ett sådanten av

företag därvid "självständigt fungerandeutgöraanses gemensamt
företag.

Övertagande moderföretagensvissa funktionerav av

Ett företag inte självständigt fungerandeärgemensamt det endastom
funktionviss inom moderföretagensövertar affärsverksamhet utanen

få tillträde till marknaden.att Detta kan fallet för sådanavara
företag begränsade till forskningär och utvecklinggemensamma som

eller tillverkning. Sådana företag normalt underställdaärgemensamma

96 Se kommissionens tillkännagivande begreppet självständigt ftmgerandeom
företag, punkt 12.gemensamma

97 kommissionensSe ärenden IV/M.527 Thomson CSF/Deutsche Aerospace av-
den december2 1994 immateriella rättigheter, IV/IVI.560 EDS/Lufthansa av-
den 11 maj 1995 underleveranser, IV/M.585 Voest Alpine Industrie-—
anlagenbau GmbH/Davy International Ltd den 7 september 1995 gemensamtav
företags begära ytterligarerätt expertis ochatt personal från sina moderbolag,
IV/M.686 Nokia/Autoliv den februari5 1996 gemensamt företag kanav som-
ingå "serviceavtal" med moderföretag och flytta frånett moderföretags
verksamhetsoit, IV/M.791 British Gas trading Ltd/Group 4 Utility Services Ltd-

den 7 oktober 1996 ett företags tillgångar kommer överförasav gemensamt att
på leasingbolag och hyrasett företaget.gemensamtav
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detfalletkanaffärsverksamhet.moderföretagens Detta näräven vara
tillbegränsathuvudsakligenverksamhetföretagets ärgemensamma

produkter ochmoderföretagenseller försäljningdistribution av
försäljningsagentur.huvudsak fungerarföretaget därför i som

använder sigföretagetdetomständighetenDen att avgemensamma
försäljningsställen hindrar inteellermoderföretagens distributionsnät

företag, isjälvständigt fungerandedet ändock kan vartettatt somanses
för detombudendast fungerarmoderföretagenlängefall så som

företaget.gemensamma

ledtidigare ellerpå marknaderModerjöretagens inärvaro senare

ledtidigare ellerpå marknader iModerföretagens utgörnärvaro senare
betydelse vid bedömningenomständighet ettär av omavsomen

fall då dennafungerande desjälvständigt iföretag ärgemensamt
moder-försäljningar eller köp mellantill betydandeledernärvaro

företaget.och detföretagen gemensamma
beroendeföretagetomständigheten detDen äratt avgemensamm

förstafrån moderföretagen undertill eller köpförsäljning en
påverka detdock normalt inteinledningsfas gemensammaanses

nämligensådan inledningsfas kansjälvständiga funktion. Enföretagets
det företaget pånödvändig för etableraatt gemensammavara

de särskildafas kan beroendemarknaden. Denna avsom vara—-
marknaden ifråga normalt integäller på bör dockförhållanden som -

år.längre än trevara
från företaget tillavsikten försäljningen detOm är att gemensamma
varaktig basis blir den avgörandemoderföretagen skall ske på mer

dennaföretaget oberoendefrågan huruvida det avgemensamma -
marknaden.aktiv roll på Enförsäljning inriktat på spelaär att en——

98 självständigt fungerandekommissionens tillkännagivande begreppetSe om
IV/M.102kommissionens ärendeföretag, punkt 13; ävengemensamm se -

TNT/Canada m.fl. den decemberPost, 2 1991.av
99 EDS/Luñhansa denSe kommissionens ärenden IV/M.560 ll maj 1995av-
punkt IV/M.686 Nokia/Autoliv den februari punkt 6;11, 5 1996 attav-
jämföras ärende RSB/Tenex/Fuel den aprilmed IV/M.904 Logistics 2 B997av-
punktema 15-17och IV/M.979 Preussag/Voest-Alpine den oktoberl 1997av-
punkterna specialfall föreligger9-12. Ett det företagetsnär gemensamma
försäljning till moderforetaget förorsakas deträttsligt monopol iettav
marknadsled följer detefter företagen IV/M.468som gemensamma -
Siemens/Italtel den februari 1995 punkt 12, eller försäljningen till17 ettav om

bestårmoderföretag biprodukter, mindre viktiga detförärav som gemensamma
företaget IV/M.550 Carbide/EnichemUnion den punkt 14.13 1995av mars-
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viktig omständighet vid bedömningen därvid hur andel dennaär stor
försäljning det företagets totala produktion.är Enav gemensamma

omständighet betydelse försäljningen till moder-ärannan av om
företagen sker på normala hande1svi11kor.‘°°

Om det företaget inköp från moderföretagen kangörgemensamma
företagets funktion självständigt fungerande företag kommaett attsom
ifrågasättas, särskilt de falli företaget endast tillför de berördanär
produkterna och tjänsterna obetydligt mervärde. dessaI situationerett

företagetkan bedöma försäljningsagentur.attvara som en gemensam

Handelsföretag, m.m.

handelsmarknadEn kännetecknas vanligen det finns företagattav som
specialiserade försäljningpå och distribution olika produkterär utanav

vertikalt integrerade och där olika leverantörskällor står tillatt vara
förfogande för leverans produkterna i fråga. Många handels-av
marknader kräver dessutom investerar inom olikaoperatörer som
områden, försäljningsställen,bl.a. lagerhållningoch transportflottor.

Om företag verksamt handelsmarknadpå ochett ärgemensamt en
fyller handelsföretags normala funktioner på sådan marknadett ären
det normalt självständigt fungerandeatt ett gemensamtanse som
företag och inte underordnad försäljningsagentur.som en

För självständigt fungerande företag påutgöraatt ett gemensamt en
handelsmarknad måste företaget ha de nödvändiga anläggningarna och
sannolikt få betydande del leveransersina endast fråninte sinaen av
moderföretag också från andra konkurrerande källor.° Dessutomutan
skall det företagets verksamhet bedrivas på varaktiggemensamma
basis, vilket normalt kan fallet moderföretagen tilldelarantas vara om
det företaget angivnagemensamma resurser.

Upplösning företag, ‘°’.av gemensamma m.m.

Avtal bildande företag innehåller oftaett gemensamtom av
bestämmelser vad skall gälla vid olika eventualiteter, vidt.ex.om som
konkurs för det företaget eller grundläggande menings-gemensamma

‘°° Se kommissionens ärenden IV/M.556 Zeneca/Vanderhave den 9 aprilav-
1996 punkt 8 och IV/M.751 Bayer/Huls den juli punkt3 1996 10.av-
° Se kommissionens ärende IV/M.788 AgrEVO/Marubeni den september3av-
1996 punkt 9.
m kommissionensSe tillkännagivande begreppet självständigt fungerandeom

företag, punkt 15.gemensamma
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innehållamoderföretagen. Avtalen kanmellanskiljaktigheter även
eventuellvidmellanskall gällavadbestämmelser parterna ensom

möjligheten förellerföretagetdetupplösning ettomgemensammaav
företaget. Sådanautträdamoderföretagenfleraeller att urav

verk-företagetsdethindrabestämmelser inte att gemensammaanses
varaktig basis.bedriven påsamhet skall anses

innehåller klausuleravtaletgällerMotsvarande även när som anger
tillräckligt långdennavaraktighet,företagetsdet äromgemensamma

företagensde berördavaraktig förändring imedföraför att en
detinnehåller bestämmelserstruktur‘°, avtaleteller gemen-omom

period. detdenna Omföretagets bestånd utöver gemensammasamma
detbegränsad tidsperiodbildats förföretaget endast har ansesen
kanvaraktig basis. Exempelvisverksamhet pånormalt bedrivainte
förföretaget har bildatsfallet detdetta gemensammaomvara

delta denprojekt och kommer iintegenomförandet visst attettav
efterföljande driften projektet.av

förfarandefrågor,Vissa3.3.3.2 m.m.

konkurrensbeteenden,samordnadeBedömning m.m.av

fungerande företag kan i vissasjälvständigtBildandet gemensamtettav
konkurrensbeteendet hos företagtill samordningfall leda somav

kansjälvständiga. syfte transaktionenförblir I avgöraatt ansesom
marknaden dessasker bedömningenförenlig med den avgemensamma

ide kriteriersamordningsaspekter med tillämpning som angesav
koncentrations-Enligt artikel 2.4 iartikel och Romfördraget.85.1 3 i

bedömassamordningsaspekter inomförordningen skall sådana samma
själva koncentrationen.förfarande gäller i fråga omsom

Även avtalas mellan detsådana begränsningar gemensammasom
direkt anknytning till ochföretagets moderföretag och har ensom

företaget, s.k.nödvändiga för bildandet det gemensammaav
förfarandeaccessoriska skall bedömas inombegränsningar, samma

m3 Bank/Commerzbank/J.M.ärende IV/M.891 DeutcheSe kommissionens -
Voith den april punkt 7.23 1997av
1°‘ British Ltd/Group Utilitykommissionens ärende IV/M.79l Gas trading 4Se -

Teneo/MerillLtd den oktober punkt 10; jfr IV/M.722Services 19967av -
Lynch/Bankers den april punkt 15.15 1996Trust av
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koncentrationen artikel och6.1 8.2. accessoriskaBegreppetsom
begränsningar behandlas nedan.

3.3.4 Accessoriska begränsningar

punktI i ingressen till koncentrationsförordningen25 uttalas att
förordningens bestämmelser kan tillämpas på konkurrensbegränsande
avtalsvillkor har direkt samband med och nödvändiga förärsom
genomförandet enkoncentration, s.k. accessoriska begränsningar.av

Enligt artikel och skall beslut6.1 8.2 koncentrationsett om en
förenlighet med den marknaden omfatta sådanaävengemensamma
begränsningar.

harKommissionen i tillkännagivande behandlat denett närmare
innebörden begreppet begränsningar har direkt samband medav som
och nödvändiga för genomförandet koncentrationen.‘°’är av

tillkännagivandetI framhålls inledningsvis kommissionen strävaratt
efter inom de förordningeni fastställda möjligaatt störstataramarna
hänsyn till affärspraxis och till förutsättningarna för genomförandet av
koncentrationer. °°

3.3.4.1 Vissa bedömningsprinciper

Med "accessoriska begränsningar" i koncentrationsförordningens
mening sådana begränsningar avtalas mellan iparternaavses som
koncentrationen och medför deras handlingsñihet på mark-attsom

°7naden inslcränks.
begränsningFör skall accessorisk till koncen-att en anses vara

trationens genomförande skall den stå direkti samband med koncen-
nationen, dvs. underordnad betydelse förhållandei till syftetvara av
med koncentrationen. För accessorisk får begränsningen inteatt vara
heller helt karaktär den följeränvara av en annan som av
koncentrationen. får hellerDet inte sig .avtalsförhållandenröra om som
hör till koncentrationens grundläggande beståndsdelar, t.ex.mer
bestämmelser bildandet ekonomisk enhet mellan parterom av en som
tidigare har varit självständiga eller etableringen företagstvåom av

kontroll tredje företagöver ettgemensamma

‘°5 kommissionensSe tillkännagivande omzaccessoriska begränsningar i samband
med koncentrationersCEGT C 305, 18.8.1990 5.5..nr
°° tillkännagivandet,Se avsnitt punkt
‘°7 Se avsnitt punktII,
"‘ Se punkt 4.
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får det integenomförs etappviskoncentrationerdet gällerNär som
dehänför tillsigavtalsförhållanden etappersigröra somsomom

koncen-artikel 3 idefinitionen ienligtkontrolluppnåendetföregår av
trationsförordningenf

samband meddirektskall stå ibegränsningenpåKravet att
normalt intebestämmelser ärförordningensinnebärkoncentrationen att

medsambandavtalas ibegränsningartillämpliga på övriga som
till den. Detdirekt anknytningsaknar ärkoncentrationen, men som

förekommer ibegränsningarytterligaredessatillräckligtsåledes inte att
koncentrationensammanhang somsamma

förnödvändigskallbegränsningenavtalade ävenDen vara
koncentrationeninnebärvilketkoncentrationen,genomförandet attav

kanfall, endastden eller, igenomföraskunnaskall vartinte utan
underkostnad,högreväsentligttillvillkor,osäkraregenomföras på en

tillutsiktermindremed långttidsperiod ellerlängrebetydligten
utgångs-objektivafråndärvid skeskallBedömningenframgång. rent

punkter"
skallnödvändigbegränsningenbedömagäller ärdetNär att om

tillämpningmedtill dessendast ävenhänsyn inte utannaturtas av-
geografiskainnehåll ochgiltighetstid,dessproportionalitetsregeln att-

rimligen kanvadgårtillämpningsområde inte utöver ansessom
finnsdetOmkoncentrationen.genomförandetnödvändigt för av

eftersträvas,måldet legitimagäller uppnådetalternativ när att som
minstobjektivtlösningden ärvälja settföretagenskall som

konkurrensbegränsande Z
förekommandevanligenbegränsningarförredogörs ärNedan som

koncentration.innebärtransaktionerolikavid typer somav

överlåtelsemedsambandbegränsningar iAccessoriska3.3.4.2 av
företag

Konkurrensklausuler

förordningensuppfyllerbegränsningaraccessoriskaBland de som
åläggskonkurrensförbudmedavtalsbestämmelserkriterier finns som

företag.eller delföretagöverlåtelsemed ettsambandsälj i ett avavaren

°° Se ovan.
"° Se ovan.
‘ Se punkt
2 punktSe
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Sådana förbud säkerställer normalt köparen erhåller det fulla värdetatt
de överlåtna tillgångama, kan omfatta såväl materiellaav som som

immateriella tillgångar, säljarens samlade goodwill eller det know-t.ex.
how denne har utvecklat. Sådana förbud endastinte direktärsom
knutna till koncentrationen också normalt nödvändiga för dessärutan
genomförande, eftersom det rimligt försäljningenär att anta att av
företaget eller del därav inte skulle kunna genomföras sådanautanen
förbud. För köparen skall kunna tillgodogöra det fullasig värdetatt av
de överlåtna tillgångarna måste han åtnjuta visst skyddett mot
konkurrensåtgärder från sälj för kunna knyta till sig kundlcretsenattaren
och utnyttja det know-how förvärvet medför.som

Ett sådant skydd dock i allmänhet inte nödvändigt näranses
överlåtelsen inskränker sig till materiella tillgångar, mark,t.ex.
byggnader eller maskiner, eller till exklusiva industriella och
kommersiella äganderättigheter, eftersom innehavaren dessa falli torde
kunna vidta rättsliga åtgärder överlåtaren vid eventuellmot en
kränkning rättighetemafav

konkurrensförbudEtt vidare berättigat utifrån det legitima syftetär
genomföra koncentrationen endast dess giltighetstid,att innehåll,om

geografiska tillämpningsområde och de omfattas detpersoner som av
inte går vad skäligen kan nödvändigt förutöver uppnåattsom anses
detta syfte

fråga godtagbarI giltighetstid för konkurrensförbudom anses en
period fem år normalt rimlig överlåtelsen företagetnärom vara av
omfattar både goodwill och know-how, och period på två år dennären
endast omfattar goodwill. Denna regel bör dock inte uppfattas som en
ovillkorlig regel, och det inte uteslutet sådant förbudatt ettanses vara
kan längre giltighetstid särskilda omständigheter talar för det.närges
Exempelvis kan så fallet i koncentrationen kan visaparternavara om

kundkretsens köptrohet kommeratt bestå under längret.ex. att en
period två år eller de berörda produkternasän ekonomiska livslängdatt

år.längre femär än
En konkurrensklausuls geografiska omfattning skall begränsas till

det område där säljaren marknadsförde sina eller tjänster förevaror
överlåtelsen, eftersom det tordeinte finnas någon saklig grund för att
köparen skall skyddas konkurrens från säljaren inom områden därmot
säljaren inte tidigare etableradvar

l Se avsnitt III punktA,
"4 Se ovan.
S Se punkt
° Se punkt
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ochgällakonkurrensklausulen begränsas tillVidare skall att varor
Särskiltverksamhet.överlåtna företagetsingår i det närtjänster som

skälfinnasdet sällanhar överlåtitstillgångarnaendast del ansesen av
fråga defrån säljaren ikonkurrensköparenskydda motatt varorom

säljaren fortsätterverksamhettill deneller hörtjänster attsomsom
överlåtelsendriva efter

själv, hansbinder både honomförpliktelserSäljaren kan åta sig som
ålägga tredjeförpliktelsehandelsagenter.dotterföretag och hans En att

accessoriskkan inte räknasbegränsningarliknande ensomman
avtalsbestämmelsergäller synnerhet sådanaibegränsning. Detta som

till elleranvändarens möjligheter importåterförsäljarens ellerbegränsar
export.

hellernormalt inteskyddar säljarenBestämmelser är attsom
föremålblioch kan såledesaccessoriska begränsningarbedöma som

Romfördraget.artikel och 86 iför enligt 85prövning

äganderättigheter ochindustriella och kommersiellaavseendeLicenser
know-how

Överlåtelse företag omfattar regelföretag eller del iett ettavav en
äganderättigheterindustriella och kommersiellaockså överlåtelse av

detill fullo skall kunna utnyttjaför köpareneller know-how att
dessadock för avsikt behållaSälj kan haöverlåtna tillgångarna. attaren

denför verksamhetför utnyttja demrättigheter änatt somannan
fall licensavtallösning dessa ingårvanlig iöverlåtits. En är att parterna

säkerställa till fullo skall kunnaför köparen för dennetill förmån att att
överlåtelsengenomföraöverlåtna tillgångarna. kunnautnyttja de För att

förmeddelasenkla eller exklusiva licenserkan det nödvändigt attvara
avtalknow-how, liksomeller befintligtliknande rättigheter attpatent,

sådana licenser.ingås upplåtelseom av
användningsområden, i dentillSådana licenser kan begränsas vissa

normaltverksamhet. kande det överlåtna företagets Detmån motsvarar
knyts geografiskadock nödvändigt det till sådana licenserinte attanses

det område därbegränsningar beträffande tillverkning motsom svarar
finnsde överlåtna tillgångarna

för ellerVidare kan licenser upplåtas för hela giltighetstiden patentet
normalaliknande det gäller know-how, för dessrättigheter eller, när

"7 Se punkt
g punktSe avsnitt III,
9 Se avsnitt punktIII,
° avsnitt punktSe III B,
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ekonomiska livslängd. Eftersom sådana licenser i ekonomiskt
hänseende kan jämställas med partiell överlåtelse rättigheteren av
behöver de tidsbegränsasfzinte

Angivna principer tillämpas också i fråga licenser förom
varumärken, firmanamn eller liknande rättigheter. kan därvidDet
föreligga situationer där säljaren önskar kvarstå innehavaresom av
sådana rättigheter för demutnyttja i verksamhet han haratt en som
behållit samtidigt köparen behöver rättigheterna för utnyttjaattsom
dem vid marknadsföring de produkter ingår i verksamheten förav som
det företag eller den del företag har överlåtits. Under sådanaettav som
omständigheter kan det nödvändigt sluta avtal syfteiatt attvara
undvika varumärkesförväxling. 22

Inköps- och leveransavtal

Överlåtelsen företag eller del företag kan i många fallett ettav en av
medföra störningar i de interna inköps- och leveranskanaler som
uppkommit till följd verksamheten varit integrerad delattav en av
säljarens rörelse. uppdelningenFör rörelsen och överlåtelsenatt av av

del tillgångarna till köparen skall kunna ske på rimliga villkor ären av
det i många fall nödvändigt under i fall övergångsperiodatt vart en
behålla liknande kanaler mellan säljaren och köparen. kanDetta uppnås

inköps- och leveransavtal ingås mellan säljaren och denattgenom som
förvärvar företaget eller del därav.en

Sådana avtalsbestämmelser kan i vissa fall med hänsynaccepteras
till den speciella situation uppkommer vid uppdelningensom av
säljarens rörelse, de till förmån för säljaren eller köparen.äroavsett om
Det legitima syftet med sådana bestämmelser dels säkerställaär att
kontinuitet i leveranserna till den eller andra ärpartenena av varor som
nödvändiga för den verksamhet säljaren har behållit ellersom som
köparen har övertagit. kan såledesDet finnas skäl underatt en
övergångstid leveransförpliktelser för säkerställa leveransacceptera att

de kvantiteter tidigare levererades inom säljarens rörelse ellerav som
för det möjligt leveranserna tillatt göra marknads-att anpassa
utvecklingen. syfteEtt med sådana bestämmelser kanannat attvara
tillförsäkra den eller andra kontinuitet i avsättningen påpartenena

denna tidigare säkerställdessätt tillhördeatt partensamma som genom
och ekonomiska enhet. Av skäl kan det tillåteten samma samma vara

m Se ovan.
m Se punkt
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eventuellt medbestämda kvantiteter,inköpmed förpliktelser enom av
utvecklingsklausulf

generelltleveransavtal inteellerinköps-Exklusiva anses vara
exempel-omständigheter,särskildaföreliggerdetberättigade. Om inte

specifikaproduktensmarknad ellerfrånvaronvis natur, ansesenav
för möjliggöranödvändigaavtal objektivt inteexklusiva attsett

däraveller delöverlåtelse företaggenomförandet ett enavav en
proportionalitets-medenlighetföretagen måste iberördaDe —

mindremedelfinns alternativadet inte ärprincipen överväga somom-
bestämdaavtalexklusiva avtal,konkurrensbegränsande än t.ex. om

målen.uppställdadeför uppnåkvantiteter, att
bör begränsasleveransförpliktelserochGiltighetstiden för inköps-

kanberoendeförhållandetför möjliggöratid behövstill den attsom
tidsperiodmarknaden.ställning på Dennasjälvständigmedersättas en

grunder.fastställas objektivaskall på

förvärvvidbegränsningarAccessoriska3.3.4.3 gemensamma

bestämmel-koncentrationsförordningenstillämpastidigare berörtsSom
avtalföretag träffareller fleratvå gemensamtattäven när omser

särskiltföretag,eller flera andrakontrollen ettförvärva över ett genom
transak-resultatetuppköpserbjudande, syftet elleroffentligt avom
sig härtillgångar.eller dess Detdela företagen rörtionen är att upp

och dengenomförs i tvåkoncentrationnormalt etapper,somom en
kontroll.förvärvetinskränker sig normalt tillstrategin avgemensamma

detmåstekoncentrationskallde båda utgöraFör etappemaatt anses en
de berördauppdelningklarföljasförvärvet avav engemensamma

företagen eller tillgångarna.
de företaggodtassådan situation gemensamtkan iDet att somen

lämnafrånavståavtalförvärvar företag ingår attattett om
kontrollförvärvaföretaget eller påkonkurrerande bud på sättannat

skalluppdelningenunderlättaenda syftevilkasBegränsningar är att
förnödvändigamed ochsambanddirektdärvid stå i varaanses

koncentrationen.genomförandet av
deträffas mellanöverenskommelsergäller parterDetsamma som

detfördelaavsikt mellan sigkontroll iförvärvar attgemensamtsom

23 ochSe punkterna 1
24 punktSe
25 Se ovan.
26 Se punkt
‘Z7 punktSe avsnitt IV,
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förvärvade företagets produktionsanläggningar ellergemensamt
distributionssystem med tillhörande varumärken eller dess tillgångar.
Genomförandet sådan fördelning får dock ledainte tillav en en
samordning de förvärvande företagens framtida beteendeav

denI mån fördelning innebär befintlig rörelse delasatten en upp,
skall åtgärder det möjligt genomföra uppdelningengör påattsom
rimliga villkor betraktas accessoriska. Ovan nämnda principersom om

övergångsperiod för inköps- och leveransavtal vid överlåtelseen av
företag tillämpas på sättmotsvarande

3.3.4.4 Accessoriska begränsningar i samband med bildandet av
företaggemensamma

Som tidigare skall vid bedömningennämnts accessoriskaav
begränsningar i samband med bildandet företagav gemensamma
hänsyn till det utmärkande för företagtas ärsom gemensamma som
innebär koncentration, dvs. det bildas ekonomisk enhet påatt en som
varaktig basis fyller självständigt företags samtliga funktionerett

Konkurrensklausuler

frågaI konkurrensklausuler gäller konkurrensförbud deniatt ettom -
mån syftet med förbudet för moderföretagen konkurrera med detatt

företaget tillkännage moderföretagenär definitivtatt attgemensamma
har dragit sig tillbaka från den marknad har överlåtits detsom

företaget betraktas integrerad delgemensamma som en av—
koncentrationen.‘

Licenser för industriella och kommersiella äganderättigheter och
know-how

Bildandet företag innebär normaltett den teknikgemensamt attav som
behövs för driva den överlåtna verksamheten överförs,att vilket kan
ske formi överlåtelse rättigheter och härtill knutet know-how.av en av
Om moderföretagen behålla rättigheterna, särskilt syftetatt äravser om

utnyttja dem inom andraatt användningsområden, kan teknik-

23 Se punkt
29 Se punkt
° Se avsnitt V.
J Se avsnitt V A.
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överföringen företaget ske de meddelartill det attgemensamma genom
licenser. Sådana licenser kan exklusiva och behöver inte varavara

eftersomtidsmässigt eller geografiskt begränsade, det endast tjänar som
fâr därför betraktasersättning för överföring äganderätten. De somav

koncentrationennödvändiga för genomförandet av

Inköps- och leveransavtal

verksamma marknad imoderföretagen fortsätter påOm ettatt vara en
förhållande till det företagetstidigare eller led i gemensammasenare

leveransavtal enligt de principermarknad, bedöms inköps- och som
företaggäller överlåtelsevid av

prövningsområdet,för3.4 Gräns m.m.

Gemenskapsdimension3.4. l

skall föreligga för koncentrationartikel de kriterierI l attsom enanges
Syftet bestämmelsernaskall ha gemenskapsdimension. med är attanses

de transaktioner har effekter gemenskapen ochidentifiera påsom
därför kan gemenskapsintresse. skerDetta attanses vara av genom

ekonomiska styrkan de berörda företagen denden hos såsommäta
deras respektive vilken sektoråterspeglas omsättning, inomoavsettav

har och dessa överhuvudtagetdenna omsättning uppnåtts sektorerom
ifrågavarande transaktionen. Omsättningenkommer beröras denatt av

ekonomiska och denanvänds därvid måttstock på de resursersom
omfattarkoncentration.verksamhet slås i Densamman ensom

allade tilldelar sinaoch deomsättning inomparternas resurser
endast dem direkt berörsverksamhetsområden, och således inte avsom

geografiskt för årerspegla denkoncentrationen, och fördelas att
och dessa verksamheter.geografiska fördelningen dessa resurserav

fråga bedömasåledes detta sammanhang inteDet iär attom
marknadsställningen eller effekternaför i koncentrationenparterna av

34koncentrationen.

32 Se avsnitt V B.
33 Se avsnitt V C.
34 tröskelvärdena artikel kvantitativa, de endastGenom i l eftersomäratt rent
baseras beräkning stället for på marknadsandel eller andraomsättningen iav
kriterier, tillhandahålls enkel och objektiv mekanism kan tillämpaslätten som
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Enligt artikel i koncentrationsförordningen fallerl alla koncentra-
tioner med gemenskapsdimension inte följer artikel 9annatom av-
eller 22 -inom förordningens tillämpningsområde.

artikel och framgårAv 1.2 3 gemenskapsdimensionnär anses
föreligga.

Enligt artikel föreligger gemenskapsdimension1.2 om

den sammanlagda helaomsättningen i världen för samtliga de0
berörda företagen miljoneröverstiger 000 och5 ECU,

den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen dess helhet föri0
minst de berörda företagentvå miljoneröverstiger 250 ECU.av

Även angivna omsättningsgränser föreliggerinte uppnåsom gemen-
skapsdimension enligt artikel 1.3 om

den sammanlagda omsättningen i hela världen för samtliga berörda0
företag miljarderöverstiger 2,5 ECU, och

den sammanlagda omsättningen för samtliga berörda företag i0 var
och medlemsstaterminst överstiger miljoner ochl00 ECU,treen av

i och medlemsstaterminst enligt den totalatre0 var en av ovan,
föromsättningen och minst de berörda företagentvåvart ett av av

överstiger miljoner25 ECU samt

den sammanlagda omsättningen inom gemenskapen för ochvart ett0
minst två de berörda företagen överstiger 100 miljoner ECU.av av

Artikel de1.2 tröskelvärden tillämpas första hand föri attanger som
fastställa transaktion gemenskapsintresse. detta avseendeIärom en av
skall den globala de berördaomsättningen företagensmäta samman-
lagda storlek. Kravet på omsättning inom gemenskapen syftar till att
fastställa företagen har viss minimiverksamhet inomom en gemen-
skapen. Kravet på omsättning i medlemsstaterna skall fastställa om
företagen tillsammans eller individuellt har viss minimiverksamhetien
åtminstone några medlemsstater.

Artikel tillämpas1.3 endast i de fall då de i artikel 1.2 angivna
tröskelvärdena uppfyllda.inte Bestämmelsen avsedd fångaär är att upp
de transaktioner inte har gemenskapsintresse enligt artikel 1.2,som

berörda företag for fastställa transaktionen har gemenskaps-attav om
dimension.
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medlemsländer s.k.skulle behöva anmälas i minst tremen som
innefattar artikel lägreanmälningar. detta syfte 1.3multipla I

denberörda företagen både vad gäller kravet påtröskelvärden för de
gemenskapen.inom Englobala omsättningen och omsättningen

lägregemenskapsintresse dessakoncentration ha omanses
berörda företagen tillsammanströskelvärden uppfyllda och deär

medlemsländer.minimiverksamhet i minstuppnår viss treen
gemenskapsdimensionföreligger någonEnligt artikel och inte1.2 3

tredjedelarde berörda företagen uppnår tvåoch änettvart merom av
ochgemenskapen isin sammanlagda omsättning inom en sammaav

syftar till utesluta vad kan betraktasmedlemsstat. regelDenna att som
nationella transaktioner från kommissionens behörighet.rentsom

Berörda företag3.4.2

företag används för fastställaberörda i detta sammanhangBegreppet att
gemenskapsdimension det dekoncentrationen har Som nämnts ärom

berörda företagens samlade ekonomiska styrka uttryckt i omsättning
till grund för tröskelvärdenligger angivna uppnås.som om

fastställt vilka de berörda företagen transaktiondet i givenNär är en
de artikelberäknas omsättningen i enlighet med regler i 5är angessom

ifrågavarande fallerför fastställa den koncentrationen inomatt om
förordningens tillämpningsområde.

Bedömning transaktionens påverkan konkurrensen omfattarpåav
denendast verksamhet de berörda företaginte utövas ärsom av som

de dei koncentrationen verksamheteräven utövasparter utan avsom
de tillhör. artikel föreskrivs berördakoncerner detI 5 attsom om

företaget hela koncernenstillhör företagsgrupp skall omsättningen
beaktas vid beräkningen. för de berörda företagenDen omsättning som
åsyftas artikel för hela respektivei således derasl omsättningenär
företagsgruppm

"5 Begreppet berörda företag enligt artiklarna och skall förväxlas med1 inte5
de andra används i koncentrationsförordningen tillämpnings-och itermer som
förordningen för vilka olika företag inblandade iavgöra äratt ettsom
förfarande, såsom begreppen anmälande andra berörda tredjeparter, parter,

kan åläggas böter eller vite.samt parterman som
13° gällerDetta i samband med den materiella bedömningen koncen-även av en

påverkantrations marknaden. det i artikel i koncentrationsförord-När 2
ningen föreskrivs kommissionen hänsyn till "de berörda företagensatt tar
marknadsställning och ekonomiskaderas och finansiella styrka gäller detta

för koncernerde företagen tillhör.även som
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Kommissionen har i tillkännagivande behandlat denett närmare
innebörden begreppet företag 37berörda enligt artiklarna och1av

Nedan behandlas den innebörden detta begrepp vid olikanärmare av
transaktioner.typer av

3.4.2.1 sammanslagning företagav

Vid företagsammanslagning enligt artikel 3.1 ochutgör vart etten av a
de företag slås berört företag vid beräkningettav som samman av

omsättning

3.4.2.2 kontroll företagFörvärv över ettav

dessa fallI den innebörden förvärvbegreppetär närmare av av
kontroll avgörande för vilka de berörda företagen är.

På den förvärvande sida kan det finnas eller flera företagpartens ett
eller förvärvar kontroll.gemensamtsom ensamma

denPå förvärvade sida kan det finnas eller flera företag,partens ett
eller del därav, transaktionen endast verksamhet eller vissom en en
tillgång.

artikel förstaI 5.2 stycket koncentrationsförordningen attanges om
transaktionen består förvärv delar eller flera företag skall iettav av av
fråga säljaren endast den omsättning härrör från de delarom som som

föremål för transaktionen med beräkningen.i delarBegreppetär tas
kan eller flera rättsliga enheter t.ex.utgöra separata etten
dotterbolag,, interna underavdelningar t.ex. avdelning elleren annan
enhet eller specifika tillgångar i kansig utgörasom anses en
verksamhet t.ex. varumärken och licenser och för vilka det tydligt går

fastställa omsättning. berörda företagen detta fall detDe iatt ären
förvärvande företaget och det eller de förvärvade delarna av
målföretaget.

Vid förvärv kontroll befintligt företag eller del däravöver ettav
Ävenbetraktas således säljaren normalt inte berörd part.som en om

denne viktig i själva transaktionen, eftersom avtaletutgör parten om
försäljning inte kan ingås honom, så dennes roll avslutadärutan när
transaktionen har genomförts och kontrollen företaget eller delaröver
därav har överförts till köparen. eventuella effektenDen av

7 Kommissionens tillkännagivande begreppet berörda företag enligtom
rådets förordning EEG 4064/89 den 21 december kontroll1989nr av om av
företagskoncentrationer EGT C 66 2.3.1998, 14.nr s.
g tillkännagivandet,Se punkt 12.
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transaktionen på marknaden kommer nämligen uteslutande bero påatt
hur de ekonomiska och finansiella föremål förärresurser som en
överföring egendom kombineras med köparens ekonomiska ochav
finansiella resurser.

säljarenOm behåller kontroll tillsammans med detgemensam
förvärvande företaget dock denne de berördaäven utgöra ettanses av
företagen.

berörda företagenDe det förvärvande företaget detochär
förvärvade företaget den form det hari vid tidpunkten för transak-
tionen. Utgångspunkten härvid den form de berörda företagen harär
vid den tidpunkt dä den händelse utlöser anmälningsskyldighetsom
enligt artikel inträffar,4.1 dvs. avtalets ingående, offentliggörandet av
budet Övertagande eller förvärvet det bestämmande inflytandet.om av

målföretaget förvärvatOm har enhet före den tidpunkt då denen
händelse utlöser anmälningsskyldigheten inträffar, skallsom

föromsättningen denna enhet beaktas vid beräkningen av
omsättningen.

målföretaget däremotOm har enhet eller lagt nedavyttrat en en
verksamhet före den tidpunkt då den händelse utlöser anmälnings-som
skyldigheten inträffar eller avyttringen eller nedläggningen utgörom en
förutsättning för transaktionen,° skall den del omsättningenav som
hänför tillsig den enheten eller anläggningen inte beaktas vid
beräkningen omsättningen.av

principer tillämpasDessa avseende förvärv, avyttringar elleräven
nedläggningar hänför till förvärvarensig eller dess företagsgrupp.som

delar företagFörvärv eller fleratvå transaktionerettav av genom
mellan säljare köpareoch inom tvåårsperiodägersamma som rum en
betraktas normalt endast koncentration, uppkommer vidsom en som
tidpunkten för den transaktionen"sista detta fall de berördaI utgörs
företagen det förvärvande företaget och de olika förvärvade delarnaav

mälföretaget sammantagna.av

39 Se tillkännagivandet, punkterna 8 och 14.
° Se Förstainstansrättens dom måli T-3/93, Air France kommissionen,mot av
den 24 1994, REG 1994 II, 21.mars s.
14 Se artikel andra5.2 stycket koncentrationsförordningen.
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3.4.2.3 kontrollFörvärv av ensam

kontroll hela företagetFörvärv eller delar däravöverav ensam

Förvärv kontroll hela företaget torde den enklasteöver utgöraav ensam
formen förvärva kontroll. berörda företagen här normalt detDeatt är
förvärvande respektive det förvärvade företaget.

förvärvSom skall vid del företag frågainämnts ettovan av en av
säljaren endast den omsättning härrör från den del ärom som som

föremål för transaktionen med i beräkningen. detta fallI detas utgörs
berörda företagen det förvärvande företaget och ellerden de olikaav
förvärvade delarna "målföretaget sammantagna.av

Förvärv kontroll koncerns dotterbolagav ensam genom en

Alla företag ingår koncern, dvs.i moderbolag, dotterbolagsom en osv,
normalt enda ekonomisk enhet, vilket innebär det endastutgör atten

kan finnas berört företag inom och koncern. Omett en samma en
koncern dess dotterbolag förvärvar företag deett utgörsettgenom av
berörda företagen det förvärvande dotterbolaget och "målföretagetav
vid beräkningen omsättningen. tidigareSom detnämnts är omsätt-av
ningen för hela den koncern det berörda företaget tillhör skallsom som
beaktas vid beräkningen tröskelvärdena för omsättningav

3.4.2.4 Förvärv kontrollav gemensam

Vid förvärv kontroll nybildat företag deöver ärettav gemensam
berörda företagen och de företag förvärvarvart ett gemensamtav som
kontrollen det nybildade företaget, vilket kanöver integemensamma
betraktas berört företag eftersom det normalt harinteett ännusom
någon omsättning.

Vid förvärv kontroll befintligt företag elleröver ettav gemensam en
befintlig verksamhet de berörda företagen å sidan ochär vart ettena av
de företag förvärvar kontrollen och andraå sidan detgemensamtsom
befintliga företag eller den befintliga verksamhet förvärvas.som

Z Se tillkännagivandet, punkterna 18-20.
3 Se tillkännagivandet, punkt 21.
"4 Se tillkännagivandet, punkt 22.
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eller fleraföretaget kontrolleras ochdet befintligaOm ensamt en
med detkontroll tillsammansaktieägare förvärvar gemensamnya

och dede berörda företagenursprungliga moderföretaget är ettvart av
ursprungligakontroll, inbegripet denföretag utövarsom gemensam

företagbetraktas härvid berörtMålföretaget inteaktieägaren. ettsom
moderföretagetsursprungligadel detoch dess omsättning utgör av

omsättning

fördela tillgångarnasyfte omedelbartkontrollFörvärv i attav

enda syftet förvärvaföretag samverkar i detfleraNär ett annatatt
efter det transaktionenomedelbartföretag och överenskommer attatt

faktisk koncentra-sker någongenomförts fördela tillgångarna intehar
betraktasIställetekonomiska kontrollen mellan köpama.dention av

flera olikanormalt beståendeförvärvdenna typ avsomav
förvärvarde förvärvande företagendär ochtransaktioner, ettvart enav

och dessa transaktionermålföretagef.del För utgörsvar en avav
och den deldet förvärvande företagetföretag följaktligenberörda avav

förvärvardet"målföretaget som

förvärv kontrollföretagsGemensamma3.4.2.5 av

direkt deltarberörda företaget det iallmänhet torde detI somvara
företagdärkontroll. Vid transaktionerförvärvet gemensamtettav

emellertid fråganföretag uppstårkontrollförvärvar över ett annat om
synpunktutifrån det förvärvande företagetsföretagetdet gemensamma

företag, omsättningenda berörtbör betraktas ävenett varssom
ochelleromfattar moderföretagens omsättning, ettvart avom

nämligenföretag. kanbetraktas berört Detmoderföretagen bör ettsom
eller litenmedbildar särskilt företag ingeninträffa företagen ettatt
verksamtföretageller använderomsättning ärgemensamtett somegen

förgenomföra förvärvmålföretagef förpå marknad än atten annan
faktiskadesådan situation bedömsmoderföretagens räkning. I en

identifiera desyfteförhållandena kring transaktionen iekonomiska att
företagen"berörda

s punkttillkännagivandet, 23.Se
46 tillkännagivandet, punktSe 24.
7 tillkännagivandet, punktSe 26.

4-85162
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förvärvet självständigt fungerandeOm görs ett gemensamtav
företag verksamt marknaden de berörda företagenredan påär ärsom

"målföretaget.företagetnormalt det ochgemensamma
företaget däremot kan betraktasOm det gemensamma som en

mellanhand används moderföretagen vid förvärvet deutgörssom av
berörda företagen moderföretagen och "målföretaget. gällerDettaav

för förvärvasärskilt det företaget har upprättats attgemensammaom
företaget"målföretaget", det inte utövarännuom gemensamma

själv-verksamhet, företaget inte juridisk eller inteär ären personom
ständigt fungerande eller företagssammanslutning.är en

Motsvarande gäller det omständigheterna framgårnär attav
de faktiska bakom transak-moderföretagen i praktiken aktörernaär

och ochtionen, moderföretagen initiativ till organiserarnär tart.ex.
finansierar transaktionen.

till betydande diversifiering detOm förvärvet leder en av
företagets verksamhet kan detta också tyda på attgemensamma

falletfaktiska aktörer transaktionen. kanmoderföretagen i Dettaär vara
förvärvar företag verksamhetdet företagetnär ärett somgemensamma
dessa fall kan moderföretagenpå produktmarknad. I attvaraen annan

företag.betrakta berördasom

Övergång kontroll till kontrollfrån3.4.2.6 gemensam ensam

aktieägaren säljer andelar det företagetOm den sina iena gemensamma
till den andre det det sker övergång fråninnebär att gemensamen

företaget efter transaktionenkontroll till kontroll hela somöverensam
berördaupphör företag. detta fall deI äratt ett gemensamtvara

"3 Se tillkärmagivandet, punkt 27.
9 kommissionens ärendetillkännagivandet, punkterna 28 och 29. SeSe även

1991kontrol1enIV/M.l02 TNT/Canada m.fl. den 2 decemberPost, överav-
BVföretag JVC skulle förvärvas företag GD NETett ettgemensamt av

postverk och Ltd.fem företag TNTupprättats gemensamt ett annatsom av
ansågs mellanhandföretaget GD BV endastDet NET utgöra engemensamma

dessa skulledess moderbolag de fem postverken förupprättats attsom av
kunna underlättadelta i det företaget JVC och föräven attgemensammanya
beslutsfattandet ochmellan moderbolagen och möjliggöra för dem uttala sigatt
handla enda företag. struktur skulle dels dem möjlighetDenna attettsom ge
tillsammans med den andra köparen Ltd. bestämmandeTNT utöva ett
inflytande på det och dels samtidigt detföretaget JVC göranya gemensamma
möjligt undvika den andrasituationen köparen skulle kunna utövaatt att ensam
kontroll på ståndgrund postverken inte i komma deöverensatt attvar omav
beslut skulle fattas.som
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företagen den kvarvarande aktieägaren köparen och det tidigare
företaget. utträdande aktieägaren likhet medDen iärgemensamma

företagalla andra säljare inte berörtett

Förändring aktieägarstrukturen3.4.2.7 vid kontrollav gemensam
befintligt företagöver ett gemensamt

Som tidigare avgörande betydelse vid bedömningennämnts är om
transaktionen leder till ändring kontrollens karaktär, dvs.en av om
transaktionen medför förändringar påverkar företags aktieägar-ettsom
struktur. åtskillnad måste därvidEn allt efter omständigheternagöras
kring själva förändringen aktieägarstrukturen. tidigareSom nämntsav
kan eller flera aktieägare utträda, eller flera aktieägare tillkommaen en
eller eller flera befintliga aktieägare bytas eller fleraut moten en nya
aktieägaref

antaletOm aktieägare minskar kan det ske frånövergången
kontroll till kontroll den kvarvarandeattgemensam ensam genom

aktieägaren förvärvar kontroll företaget. detta fallIöver utgörensam
köparen, dvs. den kvarvarande aktieägaren, och det förvärvade
företaget, dvs. det tidigare företaget, berörda företag vidgemensamma
beräkningen omsättningav

den aktieägareFörutom kontroll företagetutövar översom ensam
kan finnasdet andra aktieägare harinte något kontrollerandesom

företagetintresse i minoritetsaktieägare. Sådana aktieägare inteär att
betrakta berörda företag, eftersom de kontroll.inte någonutövarsom

transaktionenOm medför minskning antalet aktieägareen av som
kontroll, det lederutövar till frånövergångutan attgemensam en

kontroll till kontroll och det förekommerutan attgemensam ensam

50 Se tillkännagivandet, punkterna 30 och 31; kommissionens ärendeävense
IV/M.023 ICI/Tioxide den 28 november fråga1990 Övergångav var om en-
från kontroll 50/50 till kontroll. ansågKommissionen attgemensam ensam
"ett avgörande inflytande skiljer betydligt frånsigutövas ensamt ettsom
avgörande inflytande eftersom detutövas underutövasgemensamt,som senare
hänsynstagande till de potentiellt olika intressen den eller de berördasom

kan ha .... Genom ändra karaktären på ICI:s avgörandeparterna inflytandeatt
Tioxide kommer transaktionenöver medföra varaktig förändring i deatt en

berörda struktur .... dettaI fall betraktadesparternas ICI i egenskap av
förvärvande part och Tioxide helhet i egenskap förvärvad partsom av som
berörda företag inte säljaren.men
S Se tillkännagivandet, punkterna 33 och 34.
52 Se tillkännagivandet, punkt 36.
53 Se tillkännagivandet, punkt 37.
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förvärvar kontroll,aktieägareeller utbytentillträden ansessomav
kontrollensmedföra någon förändringnormalt intetransaktionen av

koncentrationdärmed helleroch intekaraktär utgör en
betydandeannorlunda det skerkanSituationen när envara

antaletminskningenkaraktär,kontrollensförändring t.ex. avomav
flerellerytterligarekvarvarande aktieägareaktieägare vetorättger
förkontrollförvärvkan medföravilketstyrelseledamöter, ett nytt av

och deberörda företagendetta fall deminst aktieägare. I är avvar enen
kontroll och detkvarvarande aktieägare utövar gemensamsom

företagetgemensamma
moderföretag inträderförhållandetdetSom är att ett nyttnämnts

jämförbart medmed intemoderföretageller ettersätts ett annatatt ett
innebäreftersom detverksamheten,delenkelt förvärv enen avav

hela detkontrollenoch nivån påkaraktärenförändring överav
antal aktieägarevisstföretaget, utövaräven ettomgemensamma

transaktionen.före och efterkontroll bådegemensam
deaktieägarstrukturendet sker förändringar utgörsfall därI av

nyabefintliga ochaktieägareföretagen de utövarberörda somav
företagetoch detkontroll gemensammagemensam

5‘ tillkännagivandet, punkt 38.Se
55 juni 1994 enden 9IV/M.452ärende AvestakommissionensSe av-

cirka sjusålde sin andelaktieägaravtaleti procent.aktieägare part omsom var
möjliggjorde förvilketfrån fyra tillminskademajoritetsaktieägareAntalet tre,

hanvilket intenegativförvärvakvarvarande aktieägarna vetorättde atten av
alltjämtaktieägaravtaldetbestämmelser imed stödhade haft tidigare somav

meddelataktieägaren hade sinutträdande vetorättkraft. Eftersom denivar
oförändrat,aktieägarantalet förblevoch eftersomkvarvarande aktieägaren,den

betraktadeKommissionenfullkvarvarande aktieägarenerhöll den vetorätt. ett
karaktär.kontrollensförändringsådant fullförvärv vetorätt avsom enav

55 tillkännagivandet, punkt 43.Se
57 denSynthomer/Yule Catto 22ärende IV/M.376kommissionensSe t.ex. av-

kontrollerade dettvå moderbolagoktober 1993 ett gemensamtsomav
Både befintligadetföretag.företagetbefintliga ett nyttersattesgemensamt av

kontroll, ochutövademoderbolaget,och det gemensamtgemensamsomnya
berörda företag.betraktadesföretaget som
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transaktioner,Berörda företag vid vissa3.4.2.8 typer m.m.av

och uppdelning företagUpplösning koncentrationer avav

ocheller bildar företagföretag gårNär två gemensamtettsamman
eller delar detdärefter upplöser koncentrationen gemensammaupp

fördelas mellanföretaget, och tillgångarna sätt, ärnyttparterna ett
detta fall förflera förvärv kontroll.det normalt fråga I utgörsom av

ursprungligaföretagen sidan detransaktion de berörda åvarje av ena
ochde tillgångaroch å andra sidani koncentrationenparterna varsom

förvärvar.dessa parteren av
företagkan uppdelningPå sätt ett gemensamten avsamma

från kontroll detövergångbetraktas övergemensamsom en
kontroll deföretagets samlade tillgångar till överensamgemensamma

tillgångarna företag delas defördelade När ärgemensamtett upp
uppdelningstransaktion sidan deföretagen åberörda i varje ena

företaget, och idetursprungliga iparterna gemensamma var en
del detförvärvande och å andra sidan denegenskap part, avav

och de ursprungligaföretaget parternasom var en avgemensamma
förvärvar

tillgångarUtväxling av

ellernormalt varken de rättsligaVid utväxling tillgångarav anses
förbanden mellan sådana transaktioner tillräckligaekonomiska att

och koncentration.skall kunnatransaktionerna utgöraanses en samma
därför betraktakontroll tillgångVarje enskilt förvärv äröver attenav

frågaförutsättning tillgången ikoncentration under är attattsom en
hänföras. varjetill vilken omsättning kan Förrörelseanse som en en

58 och exempel kantillkännagivandet, punkt 46 47. SomSe nämnas att
slås upplöser sammanslagningen medföretagen och och därefterA B samman

tillgångarna. Transaktionen kan innebära företagetfördelning Aatten avny
olika tillgångar, tillgångar det tidigare ägde ellerförvärvar t.ex. somsom

dittills tillgångar denföretaget förvärvatsBägts samt gemensamtav som av
liknandeenhet uppstod vid sammanslagningen och företaget B görattsom

förvärv.
59 ärende IV/M.197 Solvay-Laporte den aprilSe kommissionens 30 1992.av-
°° Se tillkännagivandet, punkt 47.
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överföring egendom de berörda företagen förvärvandedeärav
företagen förvärvas.och de företag eller de tillgångar som

förvärv kontrollPrivatpersoners av

Enligt artikel skall koncentration föreligga bland3.1 annaten anses om
eller flera redan kontrollerar får"en minst företag ...ettpersoner som

kontroll helt eller delvis eller flera andra företag". Berördaöver ett
företag dessa fall den förvärvari privatperson kontrollär över ettsom
företag och det förvärvade företaget. Omsättningen för det eller de
företag privatpersonen kontrollerar skall medräknas vidsom
beräkningen omsättning.av

öretagsledningens uppköp företagF av

Som tidigare berörts också företagslednings förvärvanses en av
kontroll företaget förvärv kanprivatpersoner. Dessaöver utgöra ett av
samla sina intressen företag föri underlättaett annat att t.ex.
beslutsfattandet s.k. "vehicle company. företag kan underDetta vissa
förutsättningar berört företag varvid reglernaatt ettvara anse som om

företags gällerförvärv kontrollett gemensamt av
Företagsledningen kan försöka finna investerare föräven att

finansiera transaktionen. rättigheterDe dessa investerare tillförssom
kan beroende aktieinnehavet innebära de erhåller kontrollen överattav
företaget och ledningspersonalens rättigheter tillbegränsasatt
minoritetsrättighetema.64

6 tillkännagivandet,Se punkt och49 50.
62 kommissionensSe ärende IV/M.082 Asko/Jacobs/Adia den 16 majav-

det1991 tyska holdingbolaget Asko, hade betydande tillgångar inomsom
detaljhandelssektom, och herr Jacobs, schweizisk hadeinvesterare,en
förvärvat kontroll Adia, schweiziskt serviceföretag iöver ettgemensam
huvudsak verksamt inom tjänstesektom. Herr Jacobs betraktades berörtettsom
företag grund sina ekonomiska intressen sektorernainom för choklad,av
konfektyr och kaffe.
63 Se kommissionens tillkännagivande, punkt 53.
°" Se kommissionens tillkännagivande, punkt 54; kommissionensävense
ärende IV/M.335 CWB/Goldman Sachs/Tarkett den 21 februari den1994av—

kontrollen ansågs ha förvärvats de två företag förvaltadegemensamma av som
den investeringsfond deltog i transaktionen och inte de anställda.som av
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Beräkning3.4.3 omsättningav

Som tidigare skall de samlade ekonomiska finansiellaochnämnts
förs koncentrationen fastställas för attresurser som samman genom

bedöma koncentrationen berördagemenskapsintresse. Deärom av
företagens därvid styrkanomsättning återspegla den ekonomiskaanses

transaktionen.i
Enligt artikel 5.4 beräknas omsättningen för berört företagett

summering omsättningengenom av
a för det berörda företaget
b för företag företagetde i vilka det berörda direkt eller indirekt

hälften kapital- eller rörelsetillgångama, elleräger änmer av-
hälften rösträttighetema, eller kankan änutöva änutsemer av mer-

hälften ledamöterna direktioneni styrelsen, eller deav organ som
rättsligt företräder företagen, eller
har leda företagets verksamheträtt att-
för företag företagc de i berört har de rättigheter eller be-ettsom
fogenheter isom anges
för företag företagd de i vilka i har rättigheter ellerett som avses c
befogenheter i b.som anges
för de företag vilka eller flerae i två företag i a-dsom avses

har de eller befogenheterrättigheter igemensamt som anges
företag koncentrationenOm de berörs har degemensamtsom av
eller befogenheterrättigheter punkt b skall vidiangessom ovan

berörda företagensberäkning de omsättningav
denhänsyn till omsättning härrör från försäljningeningen tas som-

eller mellan det företaget ochtjänster vartav varor gemensamma
företagenoch de berörda eller företag harnågotett av som

anknytning till dem enligt punkt b-e s.k.något ovanav
konceminterna transaktioner

till från försäljninghänsyn den omsättning härrörtas som av varor-
och företaget och tredje företag.tjänster mellan någotgemensamma

omsättning skall fördelas lika mellan de berörda företagen.Denna
kreditinstitut, andra finansiella institut och försäkringsbolagFör

gäller särskilda regler för beräkningen se nedan.omsättningenav
Kommissionen har i tillkännagivande behandlat den närmareett

innebörden 65begreppet omsättning.av

165Kommissionens tillkännagivande beräkning enligt rådetsomsättningom av
förordning EEG 4064/89 den december kontroll före-21 1989nr av om av
tagskoncentrationer framhållsEGTnr C 66 25 tillkännagivandet2.3.1998, Is.

syftet med detta belysa artiklarna och koncentrationsforordningen1 5 iatt att
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verksamhetuttryck för företagetsOmsättningen3.4.3.1 som

koncentrations-i artikel i5omsättningsbegreppDet som anges
ochförsäljningintäkter från företagensomfattarförordningen av varor

bådemedlemsstat.eller inom Förgemenskapentjänster inom varoren
återspeglingförsäljningen,gäller såledeseller tjänster att avsom en

för beräkningkriterietdet grundläggandeverksamhet,företagens utgör
omsättningen.av

identifieringnormaltomsättningenfastställsFör avgenomvaror
äganderätt.överföringinnebäraffärstransaktioneralla avsom

föromsättningenvid beräkningskall beaktasfaktorerDe avsom
affärs-dessakomplicerade, eftersomfallkan i vissatjänster vara mer

"värde".67överföringfall innebärtransaktioner i många ettav
för tjänsteromsättningenanvänds vid beräkningmetodDen avsom

föranvändsmotsvarandefrånallmänt inteskiljer docksig sett som
tillhanda-direkttillhandahålls säljsvaror denOm tjänst avsom

totala försäljnings-deomsättningenkunden,hållaren till utgörs av
under dettillhandahållandet tjänsterfrånintäkterna senasteav
komplexitet måstetjänstesektomsräkenskapsåret. tillMed hänsyn

särskildadetillfallprincip i vissadock denna allmänna anpassas
tillhandahållna tjänsten.gäller för denförhållanden som

kanoch reklam,turismverksamhetssektorer,vissaInom t.ex.
mellan-fungerarleverantörerandrasäljastjänsten att somgenom

fungerarför tjänsteföretaghänder. Omsättningen ett somsom
mottar.°detprovisionsbeloppendast demellanhand kan beståt.ex. av

verksamhetOrdinarie

artikelenligt lsammanlagda omsättningendenartikelI 5.1 attanges
och inomförsäljning tjänsterintäkter frånföretagetsskall varoravavse

verksamhet.för ordinariedessramen
offentligaverksamhetordinarieföretagsStöd beviljas ett avsom

självtföretagetomsättningen,beräkningkan ingå i mottaromavorgan

frågor, kan haoch praktiskaförfarandemässigaoch därvid klarlägga vissa som
orsakat svårigheter i tillämpningen.
66 punkttillkännagivandet, 10.Se
67 punkttillkännagivandet, lSe
66 tillkännagivandet, punkt 12.Se
69 Se ovan.
7° punktSe tillkännagivandet, 13.
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försäljningtill företagetsdirekt knutetstödet och stödet är av varorom
priset"avspeglasdärför iochoch tillhandahållande tjänsterav

för företagsgrupper,Beräkning omsättningen m.m.av

berörtförberäkning omsättningenskall vidtidigareSom ettnämnts av
omsättninghela företagsgruppensföretagsgruppföretag tillhör ensom

5.4.artikeltröskelvärdena uppnåsfastställabeaktas för att om
därvid dras frånskallföretagsgruppenFörsäljning inom gruppens

omsättning
särskildadenbehandlas ocksåkoncentrationsförordningenI

företag berörseller flerauppkommer, tvåsituation när av ensomsom
företag.kontrollkoncentration över ett annatutövar gemensam

någonberäkning omsättningen inteartikel skall vidEnligt 5.5 ava
ellerhärrör från försäljningtill den omsättninghänsyn tas av varorsom

deochföretaget ochmellan dettjänster vart ett avgemensamma
anknytningföretag har någoneller någotberörda företagen annat som

Syftet medartikelden mening i 5.4.till dem inågot ensom avsesav
dubbelräkning.undvikadenna regel är att

frånföretagets omsättningbeträffar detVad gemensamma
b omsättningenföreskrivs i artikelmed tredje 5.5verksamhet attpart

denför återspeglamellan berörda företagenfördelas lika deskall att
kontrollen.gemensamma

företagsgmpperendast omfattarartikel 5.4börDet attnoteras som
denför transaktionen, dvs.redan vid tidpunktenredan finns

tillhör ochtransaktionende företag berörsföretagsgnipp som avsom
koncentrationen"skapasstrukturerinte de genomsomnya

7 IV/M.l56ärendetillkännagivandet, punkt kommissionens16;Se ävense -
gemenskapsstödden november 1991Cerol/Continentale Italiana 27av

undantogs vid beräkning omsättningen.av
z sammanlagdaskall berört företagsEnligt artikel första stycket i5.1 ett

mellan de företageller tjänsterinräknas försäljningomsättning inte av varor
knutna till detstycke, dvs. dei fjärde punkten ärsomsom avses samma

berörda företaget.
73 bildarexempel företagen ochtillkännagivandet, punkt ett A BSe 39 är om

två samtidigtmoderbolagenföretag C. De utövarett gemensamt gemensam
och har fyrtiohar sextiokontroll företag A BD, även procentöver procentom

tidpunkt då devid denkapitalet. Vid beräkning och omsättningA:s Bzsav av
med tredjefördelas omsättningbildar det företaget Dzs partgemensamtnya

lika mellan ochA B.
W" dotterbolagtillsammans med respektiveföretagen och sinaOm A Bt.ex.

berördasammanslås, den enheten gällerdet och och inteA Bär somnya som
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Beräkning för statsägda företagomsättningenav

företag kontrollerasEtt inte holdingbolag och intestatsägt ärettsom av
föremål för någon samordning andramed statskontrollerade holding-
bolag betraktas normalt självständigt företag, och omsättningenettsom
för företagandra i fråga skall beaktas.inteägs statenavsom

Om statsägda företag däremot del ekonomisk enhetutgör en av en
med självständig beslutanderätt skall dessa företag delutgöraanses en

den företagsgiupp det berörda företaget tillhör och omsätt-av som
medräknasÅningen för företagen

Nettoomsättning

Som skall sådant denomsättningen pånämnts sättett attovan anpassas
utvisar företagets faktiska ekonomiska betydelse. Enligt artikel 5.1
skall beräkningvid omsättningen avdrag inför försäljnings-görasav
rabatter mervärdesskatt och andra skatter direkt hänför sig tillsamt som
omsättningen. Avdragen kan hänföra dels till den delsig rörsom
affársverksamheten, försäljningsrabatter och dels den del rört.ex. som
skatter, bl.a. mervärdesskatt och andra skatter omsättningen.som avser

tidigare skall denSom i sammanlagda omsättningen intenämnts
inräknas försäljning eller tjänster mellan det berörda företagetav varor
och de företag knutna till detta företag. Syftet med dennaärsom
bestämmelse undanta intäkterna från affärstransaktioner inomär att en
företagsgrupp, hänsyn endast till enhets faktiskaså varjeatt tas
ekonomiska betydelse. intäkter beaktas återspeglar såledesDe som
endast de transaktioner mellan företagsgruppen ochägersom rum
tredje part.

Räkenskapsår, m.m.

Som skall den sammanlagda enligt artikelomsättningen lnämnts ovan
omfatta de berörda företagens intäkter från försäljning ochav varor
tjänster under föregående räkenskapsår. Principen den omsättningatt

skall beaktas för de berörda företagen omsättningen under detärsom
räkenskapsår föregår tidpunkten för transaktionen detutgörasom anses

tillförlitliga återspegla företagets hela verksamhetsår,sättetmest att ett

företag, vilket innebär tvåde företagsgruppemas omsättning skall beräknasatt
separat.
75 Se tillkännagivandet, punkt 44.



SOU 1998:98 EG-rätt 107

eftersom det vanligen finns revideradeinte några räkenskaper för det år
transaktionen.°löper fram till tidpunkten försom

bakgrund behovet tillförlitliga siffrorMot så och exaktaav av som
möjligt kan dock reviderade eller andra slutliga räkenskaperäven
användas vid beräkning omsättningen. Räkenskaper uppgjortsav som

företagsledningen och andra former preliminära räkenskaperav av
f6rsiktighet.77bedöms undantagsfall mediänannat- -

fall där skillnader kan iakttasI mellan gemenskapens räken-stora
skapsstandarder och de räkenskapsstandarder används enskildaisom
länder utanför gemenskapen kan det bedömas nödvändigt att anpassa
dessa räkenskaper enlighet med gemenskapens beträffandei standarder
omsättning

koncentrationOm under årets första månader ochägeren rum
reviderade räkenskaper inte finns för det räkenskapsåret,ännu senaste
kan ledning hämtas från föregående års räkenskaper. skillnadernaOm
mellan de två uppsättningama räkenskaper och synnerhetiär stora,av

det slutliga utkastet till räkenskaper för de åren står tillsenasteom
buds, kan hänsyn till detta utkast till räkenskaper. En anpassningtas
skall dock alltid med hänsyn till förvärv eller skettavyttringgöras som
efter tidpunkten för de reviderade räkenskapema, for fastställa deatt

koncentrationenfaktiskt ingår iresurser som

fördelningGeografisk omsättningenav

föreskrivsartikel andra stycket det område därI 5.1 omsättningenatt
detskall område där kunden befinner sig vidäga utgörsanses rum av

tidpunkten för transaktionen:

Omsättning gemenskapen eller inom medlemsstat skall omfattainom en
intäkter från försäljning och tjänster till företag eller konsumenterav varor
inom gemenskapen respektive medlemsstaten.

fråga försäljning och skall båda fallenI tjänster i omsätt-om av varor
ningen kunden oftastdär befinner sig, eftersom dettaäga äranses rum
den plats där affären ingicks, där den ifrågavarande leverantörens
omsättning uppkom och där konkurrensen med alternativa leverantörer

Bestämmelsen inriktar således ellersig inte påäger rum. en varavar

76 tillkännagivandet,Se punkt 25.
77 Se ovan.
S tillkännagivandet,Se punkt 26.
79 tillkännagivandet,Se punkt 27.
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fråga där det möjligtanvänds. gäller i tjänstertjänst Detta även är att
den."‘°särskilja från utförandetköpet tjänstav en av

för kreditinstitut och andraBeräkning omsättning3.4.3.2 av
försäkringsbolagfinansiella institut samt

Bank- försäkringsverksamhetens speciella karaktär föranlederoch
dessasärskilda bestämmelser beräkning omsättning inomom av

följande tillämpningsektorer. artikel föreskrivs gälla vidI 5.3 att av
artikel och1.2

Artikel 5.3

stället används följande:I för omsättning

finansiella såvitt artikel ocha kreditinstitut och andra institut, 1.2För avser
sammanlagda beloppet följande intäkter enligt definitionen i1.3, det av

rådets årsbokslut ochdirektiv 86/635/EEG den 8 december 1986 omav
institutmbanker och andra finansiellasammanställd redovisning för i

förekommande fall efter avdrag mervärdeskatt och andra skatter harsomav
direkt anknytning till dessa intäkter:

i Ränteintäkter och liknande intäkter.

frånIntäkter värdepapper:
från avkastning.Intäkter aktier och andra värdepapper med rörlig- frånIntäkter ägarintressen.- frånIntäkter aktier och andelar i anknutna företag.-

iii Provisionsintäkter.

iv finansiella transaktioner.Nettovinst av

Övrigav rörelseintäkter.

för kreditinstitut eller finansielltOmsättningen institut inomett ett gemen-
skapen eller medlemsstat skall omfatta de intäkter, enligt definitionenen

hänför till den filial eller nämndasig den avdelning detovan, som av
fråga.institutet etablerad inom gemenskapen eller medlemsstaten iiärsom

b försäkringsbolag: värdet de tecknade bruttopremiema, skallFör av som
omfatta samtliga och utestående belopp enligt försäkringsavtalmottagna

har tecknats försäkringsbolagen eller deras räkning, inklusiveförsom av
utgående återförsäkringspremier, efter avdrag för skatter och skatteliknande
avgifter debiteras grundval de individuella premiebeloppen ellersom av

w Se tillkännagivandet, punkt den46 om plats där kunden befann sig hannär
köpte eller tjänsten inte densamma den plats där faktureringenärvaran som

gjordes, skall omsättningen tillskrivas den förstnämnda platsen.senare
EGT 372 31.12.1986,Lnr s.
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artikelb och 1artikel punkt 2beträffar 1 ipreinievolymen. vadden totala
tvånämndaoch deden sista delenoch d ochpunkt 3 en avav varc

betalasbruttopremierdetillskall hänsynpunkterna, tas avsom
invånare.medleirisstatsgemenskapsinvånare respektive en

andraochKreditinstitut institut

Även innehållerkoncentrationsförordningen inteartikel i5.3 aom
finansiellaandraochkreditinstitutbegreppendefinitionnågon av
och andraförstadefinitionerna iavseendedettatillämpas iinstitut

mbankdirektiven:

från allmänhetenbestårverksamhet iföretag taKreditinstitut: "Ett attvars
krediter förbeviljaåterbetalbara medel ochandraellerinsättningar attemot

räkningegen

huvudsakligakreditinstitutinteFinansiella "Företag ärinstitut: men varssom
fleraellereller andelar eller utföraaktierbestår förvärvaverksamhet i attatt en

184punkt i bilagan ni 2- 12verksamheterde är upptagnasomav .

framgårfinansiella institutdefinition på begreppet attovanståendeAv
finansiella institut.betraktasholdingbolag kanockså som

regelbundetföretagskall utövarartikel 5.3 iEnligt även ensoma
punkt 2-12 iiuttryckligenverksamheterdeflera nämnseller somav

verksam-Dessafinansiella institutbetraktasbilaganämnda somovan
3’omfattar:heter

factoringinteckningskrediter,konsumentkrediter,bl.a.utlåning-
finansiell leasing-
betalningsfönnedling-

kreditkort,betalningsmedeladministrationutställande och rese-av-
bankväxlarcheckar och

säkerheteroch ställandegarantiförbindelser av-

m punkttillkännagivandet, 51.Se
december 1977‘3 den77/780/EEG 12rådets direktivartikel förstaSe 1 i av

och drivaandra författningarochsamordning lagar rätten att startaomom av
december 1977,denartikel EGT 322 I 7kreditinstitut l Lverksamhet i nr av

30.s.
8‘ december 198989/646/EEG den 15andra direktivrådetsartikel 1.6 iSe av

och drivaoch andra författningarlagarsamordning rätten att startaomavom
s.1.386. 30.12.1989,kreditinstitutartikel 1.6 EGT Lverksamhet i nr

85 punkttillkännagivandet, 52.Se
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handel för eller kunders räkning med penningmarknadsinstru-egen-
utländsk valuta, finansiella terminer och optioner, valuta- ochment,

ränteinstrument och överlåtbara värdepapper
medverkan värdepappersemissioneri och tillhandahållande av-
tjänster samband därmed
rådgivning till företag angående kapitalstruktur, industriell strategi-
och liknande angelägenheter tjänster knutna till fusioner ochsamt
företagsförvärv
penningmarknadsmäkling-
portföljförvaltning och rådgivning-
förvaring och förvaltning värdepapper.av-

Beräkning för finansiella holdingbolagomsättningav

finansielltEtt holdingbolag normalt finansiellt ochinstitut,utgör ett
beräkningen dess omsättning följer de kriterier uppställs iav som
artikel för beräkning5.3 omsättningen för kreditinstitut och andraa av
finansiella institut.

Huvudsyftet med finansiellt holdingbolag förvärva ochett är att
förvalta andelar i andra företag, vilket medför artikel 5.4 kanatt vara
tillämplig på sådana andelar det möjligt för det finansiellagörsom
holdingbolaget bestämmande inflytande på de ifråga-utövaatt ett
varande företagens uppträdande. Således beräknas omsättningen för ett
finansiellt holdingbolag huvudsakligen enligheti med artikel 5.3, men
det kan falli vissa nödvändigt lägga till sådan omsättning förattvara
företag faller de kategorierinom 5.4.1"i artikelsom som anges

Vid beräkningen föromsättningen dessa företag hänsyn tilltasav
förekomsten olika redovisningsregler, särskilt vad gäller upprättandeav

konsoliderade räkenskaper, i viss utsträckning harmoniseradeärav som
med inte identiska gemenskapeninommen

Beräkning för försäkringsbolagomsättningav

Enligt artikel 5.3 b skall begreppet tecknade bruttopremier tillämpas
måttstock för försäkringsbolags Sådanaomsättning. premierettsom en

normaltutgörs premier, och kan innefattamottagna ävenav summan av
återförsäkringspremier det berörda företagetmottagna sådanutövarom

13°Angivna principer for finansiella holdingbolag kan i viss utsträckning tillämpas
avseende fondhanteringsföretag.
37 Se tillkännagivandet, punkt 59.
83 Se tillkännagivandet, punkt 60.
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beloppalla dedvs.återförsäkringspremier,Utgåendeverksamhet. som
fåför åter-skall betalabetalt ellerföretaget harberördadet att

bruttopremiemaÃtecknadedeförsäkringsskydd, ingår i
utgående åter-nettopremier,dvs. bruttopremier,premier,Begreppet

tillanslutningendast premier iinnefattar inteförsäkringspremier osv.,
aktuella räkenskapsåret,under dethar ingåttsförsäkringsavtal somnya

under deavtal ingåttsanslutning tillalla iockså premierutan som
aktuelladengälla underfortsätterochföregående åren attsom

perioden.°°
utbetalningmöjliggörtillräckligahaFör att avreserver som

investeringsportföljerinnehaförsäkringsbolagkanersättningar stora
andrabyggnadermark ochräntebärande värdepapper,med aktier, samt

betraktasnormaltintäkter inteårligatillgångar somsomsom ger
mellandärvidåtskillnad kanförsäkringsbolag.för En görasomsättning

iförsäkringsbolaget intedärfinansiella investeringar, är engageratrent
och dehar gjorts,företag vilka investeringarnaför de iledningen

ägarandel ikontrollerandetill förvärvetlederinvesteringar enavsom
för försäkringsbolagetdet möjligtföretag, vilket utövavisst attgörett

dotterbolagets eller koncern-det berördabestämmande inflytande påett
ochtillämplig,fallet artikel 5.4uppträdande. detIbolagets senare anses
tillskall läggaseller koncembolagetdotterbolagetföromsättningen

sammanlagdavid beräkning denförsäkringsbolagets omsättning av
företagföromsättningen gruppen av

leasingföretagmförBeräkning omsättningav

avtalperioderingås normalt för längrefinansiell leasingAvtal änom
ägandetöverförssådana avtaloch enligtoperationell leasing,om

leasingperiodenslutettill ivanligen leasingtagaren genom enav
därförfungerarFinansiell leasingleasingavtalet.ingår iköpoption som

fördet möjligtförlån från leasinggivaren göraattettsom
bedriverföretagtillgång.köpa viss Ettleasingtagaren att somen
och dessartikelfinansiellt enligt 5.3finansiell leasing institutär ett a,

reglerde särskildatillämpningberäknasomsättning somavgenom

18° tillkännagivandet, punkt 56.Se
‘9° Se ovan.
9 ärendekommissionenstillkännagivandet, punkt och 58; jfrSe 57 även

decemberden 1990.IV/M.O18 AG/AMEV 21av-
92 ärende IV/M.234punkt jfr kommissionenstillkännagivandet, 55;Se även —
Gecc/Avis den juli 1992.Lease 15av
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gäller för beräkning omsättningen för kreditinstitut och andraav
finansiella institut.

Vid operationell överförsleasing däremot ägandet tillinte leasing-
slutet leasingperioden,i och kostnaden för underhåll,tagaren av

och försäkringreparationer den hyrda normaltutrustningen ingår iav
leasingbetalningama. Eftersom operationell leasing inte har en
kreditgivningsfunktion, den inte bli utförd finansiella institut,anses av
åtminstone vad deninte huvudsakliga verksamheten beträffar. De
allmänna reglerna i artikel för beräkning därför5 omsättning ärav
tillämpliga i dessa fall.

3.5 Bedömningskriterier, m.m.

Som syftar kommissionens prövning anmäld koncen-nämnts av en
tration till fastställa huruvida koncentrationen förenlig med denatt är

93marknaden.gemensamma
Som tidigare berörts skall koncentration skapar elleren som

förstärker sådan dominerande ställning på marknaden medfören som
den effektiva konkurrensen deninom marknaden elleratt gemensamma
väsentlig del den påtagligt skulle hämmas förklaras oförenligen av

med den marknaden artikel 2.3.gemensamma
artikel de bedömningskriterierI 2.1 kommissionen skallanges som

hänsyn till vid bedömning:sinta

Artikel lyder:2.1

Koncentrationer omfattas denna förordning bedömasskallsom av
grundval följande bestämmelser för fastställa de förenliga medärattav om
den marknaden.gemensamma

kommissionen bedömningNär sin skall den hänsyn tillgör ta

a behovet bevara och utveckla effektiv konkurrens deninomattav en
marknaden bakgrund bl.a. strukturen på de berördamotgemensamma av

marknaderna och den faktiska eller frånpotentiella konkurrensen företag
belägna antingen inom eller utanför gemenskapen,ärsom

b de berörda företagens marknadsställning och deras ekonomiska och
finansiella styrka, leverantörernas och konsumenternas valmöjligheter,
deras tillgång till leveranser eller marknader, rättsliga eller hinderandra för
inträde på marknaden, utvecklingen tillgång efterfråganoch deav
aktuella och tjänsterna, avnämarintressen i mellanliggande ochvarorna
slutliga distributionsled utvecklingen tekniskt och ekonomisktsamt av

93 dettaAng avsnitt Bellamy Child, 336 Cookäven Kerse,t.ex.se s. s.- -
126 Hawk ochHuser, 169 ff där refererade rättsfall.s.-
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konsumenternatill fördettaförutsättningunder ärframåtskridande att gagn
konkurrensen.hinder föroch inte utgör ett

sådanabedömningenförbestämmelsersärskildaartikel 2.4I avges
koncen-artikel 3.2enligt utgöraföretag enansessomgemensamma

artikel 3.1enligttration

lyder:Artikel 2.4

företag utgörbildandetutsträckning gemensamtett endenI somavsom
samordnaresultatellersyftetillartikel har att3enligtkoncentration

samord-skallsjälvständiga,förblirkonkurrensbeteendet hos företag som
syftefördraget, iioch 85.3artikeli 85.1kriteriernaenligtbedömasningen

med denförenligkoncentrationen ärfastställa gemensammaatt om
marknaden.

följande:beaktasärskiltskall kommissionenbedömningVid denna

utsträckningbetydande ärochsamtidigt imoderföretagfleratvå ellerom- ellerföretagetdetmarknadnärvarande engemensammasomsamma
ellertill dennaförhållandemarknad iellertidigare ensenare

marknadtill dennaanknytningharmarknadangränsande som

detbildandetresultatdirektsamordningden är ett avavsomom- elimineramöjlighetföretagenberördade attföretaget gergemensamma ochprodukternaifrågavarandededelgällerdetkonkurrensen när stor aven
tjänsterna.

enligtställningdominerande görsbedömningdenFörutom somav
företagetskall detkoncentrationsförordningenartikel i2 gemensamma
den månoch iartikel 385.1ikriteriernatillämpningmedbedömas av

företagmellankonkurrenseninskränkningavsevärd somavsom en
detbildandetkonsekvensendirektablir denoberoendeförblir avav
påpåverkanföretagetsdetföretaget. Om gemensammagemensamma

artikel 85regeldärvidstrukturell tordehandförstamarknaden i är som
påverksammaförblirdäremotmoderföretagtvåtillämplig. Ombliinte

detbildandetmarknad ellerföretagetsdet gemen-avomgemensamma
hin-konkurrensenresultatellertillsyftar attföretaget somgersamma

angränsandepåmoderföretagensnedvrids mellanellerdras, begränsas
tillämplig.artikelemellertid 85marknader kan vara

den1310/97EGrådets förordning94 tillpunkten i ingressenSe femte avnr
kontroll4064/89EEGförordningändring ijuni 199730 avomnrom

företagskoncentrationer.
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3.5.1 Närmare begreppet dominerande ställning,om

m.m.

3.5.1.1 Dominerande ställning

Som tidigare berörts syftar kontrollen strukturella förändringar iav
utbudet produkt eller tjänst till förhindra sådanattav atten en
dominerande ställning skapas eller förstärks, medför denattsom
effektiva konkurrensen påtagligt hämmas inom den gemensamma
marknaden eller väsentlig del den.en av

Begreppet dominerande ställning har således grundläggandeen
funktion i koncentrationskontrollen. Det kan framhållas kontrollenatt
inte riktar sig företag uppnår marknadsdominerandemot som en
ställning kraft, företagets skicklighett.ex. ellerav egen genom egen

dess produkter bättre konkurrentemas.att är ängenom
Vid bedömningen koncentration skapar eller förstärkerav om en en

dominerande ställning tillämpas, på motsvarande vidsätt som
bedömningen enligt artikel 86 i Romfördraget, den ekonomiska
enhetens princip. Det innebär de i koncentrationen ingåendeatt om
företagen ingår i företagsgrupp så det företagsgruppensären
sammanlagda styrka på den relevanta marknaden föravgörandeärsom
bedömningen begreppet relevant marknad behandlas nedan.

Det kan observeras i till vissa nationella koncentrations-att motsats
kontrollsystem innehåller koncentrationsförordningen inte någon
presumtion för dominerande ställningnär på marknaden skallen anses
föreligga. ingressenI till förordningen dock koncentrationerattanges

på grund sin begränsade marknadsandel inte riskerar hämmasom attav
effektiv konkurrens kan förenliga med denantasen vara gemensamma

marknaden. Om inte följer artikel 85 och 86annat såav anges vara
fallet bl.a. de berörda företagensnär marknadsandel varken inom den

marknaden eller väsentlig del den överstigergemensamma en av
tjugofem procent

Metoden för fastställa dominerandeatt när ställning skallen anses
föreligga och bedömningskriterierde därvid tillämpas har utveck-som
lats kommissionen och EG-domstolen vid tillämpning artikel 86 iav av
Romfördraget.

EG-domstolen har frågai den innebördennärmare begreppetom av
dominerande ställning uttalat bl.a.:

95 Se femtonde punkten i ingressen till koncentrationsforordningen.
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settled case-lawdefinedposition indominant"The ofconcept as aa
enablesundertaking whichenjoyed bystrengtheconomicposition of an
market bymaitained the relevantbeingcompetitioneffectiveto prevent on

indepéendentlyof itsappreciablebehavegiving the extenttoto anpower
consumers.‘ultimately of itsandcompetitors, its customers

uppenbaratill debegränsatställning intedominerande ärBegreppet
finnsdetkan föreliggasådan ställningmonopolfallen, ävenutan omen

regelgrundas i pådominerande ställningtill företaget. Enkonkurrenter
för sig, inteomständigheter,flertalkombination tagnaett varsomaven

fallbedömningen. mångaavgörande för I utgöralltid behöver vara
betydelsefullsärskiltrelevantamarknadsandel på denföretagets en

bedömningenbetydelse förAndra faktorervid bedömningen.faktor av
konkurrens,potentiellfaktisk ellerförekomstenexempelviskan avvara

etable-eller frånvaromarknadsmaktkunder medförekomsten avav
ringshinder, m.m.

Marknadsandel

fall utgångs-marknadsandelar i mångaföretagensberörda utgörDe
dominerande ställning kanför bedömningenpunkten ansesom enav

vidutgångspunktmarknadsandelarBetydelsenföreligga. somav
harartikel 86tillämpningställning viddominerandebedömning av

därvid uttalat bl.a.:EG-domstolenberörts somav

several factorsderive frompositiondominantof...the existence maya
thesebutnecessarily determinantseparately,which, taken not amongare

marketlargeofthe existencehighly importantfactors veryonea
inlarge sharesbe taken thatlegitimatelyshares...The view areverymay

dominantevidence ofexeptional circumstances,themselves, and in asave
position.‘97

uttalat b1.a.:sammanhangdettahar iKommissionen

sharemarket insaid existgenerally bedominant positionA to once acan
does inAlthough this sharereached.the 45 notorder of 40 centto per
largetherethe market,control ofautomaticlly giveitself gapsare

closestthose of itsconcerned andthe firmofbetween the position
advantageplacelikely inalso other factorsandcompetitors to asan

byStrengtheningwell exist.positiondominantregards competition, maya
of theabuse distortionlikely constituteof to anyanmergermeans a

of remainingwith the maintenanceinterferesmarket struktureresulting
particular,depends, inSuch effectdevelopment./.../ itscompetition anor

95 ochE.C.R. 207Commission 1978mål 27/76, United Brandsbl.a.Se v.
AmbAGrovvareselskabLandbrugsGottrup-Klim Danskmål C-250/96, v.

E.C.R 5641.1994 I
97 stycke 41.461Roche 1979 E.C.R.mål 85/76, Hoffman LaSe -
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the change in the relative market strength of the participants after theon
thei.e. position of the unit in ralation remainingtomerger, new

competitors"°8

Även konkurrentemas marknadsandelar har falli många betydelse vid
bedömningen. hög marknadsandel kanEn nämligen få mindre
betydelse företaget konkurrens från eller flera andramöter ettom
företag med marknadsandel.stor

Betydelsen marknadsandelar bedöms bakgrundmotav av
Ävenkaraktären konkurrensen på den aktuella marknaden. denav

bedömda framtida utvecklingen på marknaden förhar betydelse
prövningen. På bl.a. heterogena tillväxtmarknader uppvisar t.ex.som

snabb teknisk utveckling behöver marknadsandelar i sig intestoraen
förekomstenindikera marknadsmakt, särskilt hinder mark-motav om

nadsinträde kan lågt.anses vara

Andra omständigheter betydelse för dominansbedömningenav

Förutom betydande marknadsandelar kan det föreligga andra om-
ständigheter indikation på företag harutgör att ettsom en en
dominerande ställning. kan falletDetta exempelvis företagettvara om

oundviklig affärspartner för kunder inte har något rimligtär en som
alternativ till detta företag.

dominerande ställning kan vidare föreliggaEn företag harett ettom
rättsligt eller faktiskt monopol marknad.på viss kan dockDeten
observeras redan själva innehavet eller utövandet legalatt av en

inte i upphov tillsig dominerande ställningensamrätt attanses ge en
skall föreligga.anses

Andra tecken dominans kanpå företag har tillgångäven att ettvara
till särskilda faktiska eller potentiella konkurrenter interesurser som
har. Sådana kan företags ekonomiska ochutgöras t.ex. ettresurser av
finansiella dess produktionskapacitet, dess tillgång till råvaror,resurser,
insatsvaror, immateriella rättigheter, teknologi och annan
kunskapsmässig överlägsenhet andra kommersiella fördelarsamt som
företaget har konkurrenterna,över m.m.

3.5.1.2 Relevant marknad

Definition den relevanta marknaden ofta föravgörande bedöm-ärav
ningen koncentration. Syftet med sådan avgränsning bl.a.ärav en en

98 TenthSe Competition Policy,Report 150.on para.
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l

konkurrensenföridentifierasystematiskt gränsernapå sättettatt
begränsningarkonkurrensmässigafastställa vilkaochföretagmellan

förförutsättningarvilketför, attföretagenberördade utsätts gersom
Jmarknadsmaföretagsbedöma ett

fallmångadet iskäl kanpraktiskaochallmänhetI varaav
marknader.relevantamöjligaflerabestämmatillräckligt att en av

denavgränsningfastställsmarknadenrelevantaDen avgenom
marknaden.geografiskarelevantaoch denproduktmarknadenrelevanta

frågaoftaexempelvisdetkanproduktmarknadenfrågaI varaom
tillhörakanprodukt Bochprodukthuruvida A sammaansesom

produkt Binkluderatillräckligtdetfallmångaproduktmarknad. attI är
sådanaundanröjas. Iskallproblemenkonkurrensrättsligadeför att

huruvidautredanödvändigtnormalt intedet attsituationer är
definitivnåprodukter ellerandraomfattar attmarknaden även en

produktmarknaden.exaktadenbeträffandeslutsats
någraleda tillbedömshellertransaktionen inteaktuelladenOm

marknad kanalternativmöjligproblem påkonkurrensrättsliga en
detvilket idärhän,lämnasnormaltmarknadsdeñnitionenfrågan om

begränsas.uppgiftsskyldighetföretagensmedförafallet kanenskilda att
normaltperspektivetkoncentration, där äranalysenNär enavser

geografiskadenomfattningendenframåtblickande, kan närmare av
analysenannorlunda ettfall bestämmas närvissa änmarknaden i avser

missbrukundersökningfrågabeteende, ärtidigare närt.ex. avavom
artikel 86.enligtställningdominerande

behandlat dentillkännagivande nämnarehar iKommissionen ett
mar1mad.’°°relevantbegreppetinnebörden av

marknadsbegreppfrån andranormalt1 skiljer sigmarknadrelevantBegreppet
exempelvis oftaanvändersammanhang. Företag tennenandraanvänds isom

eller förproduktersinade säljerområde där attdetbetecknamarknad för att
tillhör.sektor deellerbranschtill dengenerellt hänvisa

marknad irelevantdefinitionen2°° tillkännagivandeKommissionens avom
tillkänna-I9.12.97.372/5EGT Ckonkurrenslagstiftninggemenskapens nr

ochdomstolensavspeglardegivandet riktlinjeratt gessomanges
praxis i angivnakommissionensrespektiverättspraxisförstainstansrättens egen

frågavägledning itillkännagivandetfrågor. Syftet med är att omge
ochproduktmarknadrelevantbegreppentillämpningkommissionens av

koncentrationsförord-bl.a.vid tillämpningmarknadgeografiskrelevant av
denförhoppningsinuttrycker kommissionentillkännagivandet attningen. I

angivandevidden tillämparförfarandendeoffentliggöra avattgenom
denuppgifterochvilka kriterierochmarknadsdefmitioner att angegenom

och sittpolitiksinkunskapenpå skall ökabeslutgrundar sina om
konkurrens.frågabeslutsfattande i om
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Några grurzdprinciper vid definition den relevanta marknadenav

kommissionensI tillkännagivande vissa grundprinciperanges som
tillämpas vid definition den relevanta marknaden.av

Avgränsning den relevanta marknaden sker med hänsyn till bl.a.:av

utbytbarhet efterfrågesidan-
utbytbarhet på utbudssidan-
potentiell konkurrens-

ekonomiskUr synvinkel och i samband med bestämmande denav
relevanta marknaden utbytbarheten på efterfrågesidan denutgöraanses

omedelbara och effektiva återhållande faktornmest för leverantörer av
viss produkt, särskilt frågai prissättning.en om
Avgränsningen den relevanta marknaden påverkas huvud-av

sakligen vilka alternativa försörjningskällor de berörda företagensav
kunder har, både vad gäller produkter eller tjänster, och leverantörernas
geografiska belägenhet. företagEtt eller företagsgrupp inte haen anses
något väsentligt inflytande på rådande försäljningsvillkor, priser,t.ex.

det lätt for kundernaär byta till tillgängliga substitutvaror ellerattom
till andra leverantörer.

Vad gäller utbytbarhet på utbudssidan och potentiell konkurrens har
dessa omständigheter i regel mindre omedelbar verkan ochen
förutsätter normalt ytterligare faktorer analyseras. faktoreratt Dessa
beaktas normalt inte i samband med definitionen den relevantaav
marknaden, analyseras vanligen under konkurrensanalysensutan
bedömningsfas.

Utbylbarhet på efterfrågesidan

Utbytbarheten på efterfrågesidan bedöms normalt med hänsyn till vilka
produkter konsumenten uppfattar utbytbara. En metod fastställaattsom
detta genomföra analysär huratt liten varaktig förändringen av en men

de relativa priserna kan påverka kunderna. Därvid undersöksantasav
huruvida det enkelt för de berörda företagensär kunder byta tillatt
substitutvaror eller till andra leverantörer på litensom svar en men
varaktig ökning 5-10 procent de relativa priserna på de produkterav
och i de områden undersöks. Om substitution tillräcklig förärsom en

prisökningen olönsamgöra påatt grund minskad försäljning,av
tillfogas ytterligare substitutvaror och områden till den relevanta
marknaden till dess produktmarknaden och denatt geografiska
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de relativavaraktig ökningliten,sådanamarknaden attär aven
lönsam.skullepriserna vara

köparkoncen-gällerärendenitillämpasMotsvarande analys som
pristestetochleverantören görutgångspunktenfalldessatration. I är

ellerdistributionskanaleralternativaidentifieramöjligtdet att
produkter.för leverantörensförsäljningsställen

utbudssidanUzbytburhet på

utbytbarhet påmedjämförasutbudssidan kanutbytbarheten påde fallI
dennakanomedelbarhetocheffektivitet ävengällerefterfrågesidan vad

marknaden.den relevantabestämmandevidbeaktasomständighet av
varaktigasmåpåleverantörernakrävsdettaFör att mensvarsom

deproduktiontillställakanprisernarelativadeförändringar avomav
siktkortmarknadsföra dem påoch kan attutanprodukternarelevanta

villkoruppstår. dessaOmriskerellertilläggskostnaderväsentliga
påkommerproduktionytterligare utdenuppfylls kommer som

berörda företagenseffekt på debegränsandehamarknaden att en
omedelbarhetocheffektivitet ärfrågakonkurrensbeteende. I enom

efterfrågesidan.utbytbarhet påverkanlikvärdig medverkansådan av
sortimentbrettsäljerföretagvanligtvisuppstår ettsituation närDenna

Även kvalitetemaolikadeprodukt.kvaliteterolika omsammaavav
hänförs deslutkund eller konsumentgrupp,for varjeutbytbarainte är

flestadeunder förutsättningproduktmarknad atttill samma
de kravsådantdem påoch säljaerbjuda sätt attkan ettleverantörerna

kostnaderökadeväsentligtoch frånvaroomedelbarhetpå somav
relevantadenfall kommersådanauppfyllda. Ibeskrivs ärovan

både påutbytbaraprodukterallaomfatta ärproduktmarlcnaden att som
dessaförsäljningenaktuellaoch denefterfrågesidan,utbuds- och av

ellervärdetotalamarknadensförläggsprodukter att gesamman
volym.

anpassningväsentligutbudssidan kräverutbytbarheten påOm aven
nyinvesteringar,tillgångar,immateriellaellerbefintliga fasta

normalt inte iutbytbarhetbeaktas dennatid,ellerstrategiska beslut tar
effekternafall undersöksdessadefinieras. Idå marknadendet skede av

undersökningen.skedeutbudssidan ipåutbytbarheten ett avsenare
områdengeografiskaolikaleda tillmetod kanSamma att grupperas.

inte kräver2°‘ perioddvs. inompunkt 23tillkännagivandet,Se somen
tillgångar.immateriellaochbefintliga fastaanpassningväsentlig av
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Potentiell konkurrens

Möjligheten potentiell konkurrens beaktas normalt inte vidav
definition den relevanta marknaden, då de förutsättningar krävsav som
för denna konkurrens faktiskt skall effektiv konkurrens-att utgöra en
begränsning identifieras analys särskilda faktorer ochgenom av
omständigheter har samband med villkoren för inträde påsom
marknaden. Normalt sker sådan analys de berörda företagensnären
ställning på marknaden redan har kartlagts och omständigheter
förekommer tyder på det kan finnas konkurrensrättsligaattsom
problem.

Relevant produktmarknad och relevant geografisk marknad

Den relevanta produktmarknaden definieras andeenligt följ

En relevant produktmarknad omfattar alla eller påtjänster grundvaror som
sina egenskaper, ochsitt pris den tilltänkta användningen konsumen-av av

betraktas utbytbara."terna som

Den relevanta geografiska marknaden definieras andeenligt följ

Den relevanta geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de
berörda företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna,
inom vilken konkurrensvillkoren tillräckligt likartade och kan skiljasär som
från angränsande geografiska områden framför allt grund väsentligaav
skillnader i konkurrensvillkoren.

Syftet med såväl produktmarknad geografiskavgränsa marknadatt som
kartlägga de berörda företagens faktiskaär konkurrenter, dvs.att vilka

företag alternativa leverantörer för de berördautgör företagenssom
kunder. Det detta perspektiv marknadsdeñnitionenär detgörur som
möjligt bland beräkna marknadsandelar kanatt annat som ge
information marknadsinflytande i samband med bedömningom en av

företag kan ha dominerande ställning på marknaden.ettom anses en

m Se tillkännagivandet, punkt formulär CO i kommissionensäven EGse
447/97 den l maj 1998 anmälningar, tidsfrister och förhör enligtnr av om

rådets förordning EEG 4064/89 kontroll företagskoncentrationer.nr om av
2°3Se tillkännagivandet, punkt
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produktmarknadrelevantbegreppetNärmare om

undersökseller tjänsterprodukterdebransch ochBeroende på som
enskildadetidet möjligtuppgifter gör attolikafinns typer somav

förekomma.kansubstitutionutsträckningvilkenbedöma ifallet
formeroch olikaolika kriterierbeaktandemedskerBedömningen av

uppgifter.empiriskabl.a.bevisning,av
avseddaoch dessegenskaperproduktensanalysGenom aven

substitutvarorområdet föravgränsningförstakananvändning aven
produkternastillendasttillräckligtnormalt inteske. Det attär se

produktertvåfastställaföranvändningavseddaochegenskaper att om
likartadeellerutbytbarhetFunktionellefterfrågesidan.påutbytbaraär

kundernaseftersomtillräckligt,siginte ibehöveregenskaper vara
andra hänsyn.kanprisförändringar ävenrelativapå styrasreaktioner av

iegenskaper inteprodukternasskillnader iförekomstenOmvänt är av
efterfrågesidan, eftersomutbytbarhet påuteslutatillräcklig försig att

värderarkundernahurberoendeutsträckningidenna äräven stor av
egenskaper.olika

huruvida tvåför bedömningenbetydelseOmständigheter avav
bl.a.:eftefrågesidan kanpå utgörassubstitutprodukter kan avvara

förekommitnyligensubstitutionförbevis att0

synpunkterkonkurrentersochkunders0

konsumentpreferenser0

möjligatillövergångsamband medkostnader iochhandelshinder0
substitutvaror

kundkategorierolikaförekomsten av0

förekommitnyligensubstitutionförBevis att

markna-chocker påellerhändelserinträffandenyligenUppgifter om
ochproduktertvåmellansubstitutionförekomstenpåden kan visa av
harrelativa prisernadeOmmarknadsdefinitionen.förgrundenutgöra

mängderefterfrågadeförändringarna ikanförändrats tidigare vara
Även produkt-tidigareutbytbarheten.fastställandetavgörande för av

exaktmöjligtfall detdei attinformation ärkanlanseringar ge
dentillandelarförloratharproduktervilkaanalysera nyasom
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produkten. Vid bedömning historiska substitutionsmönster kanav
hänsyn till kvantitativa uppgiftertas

Kunders och konkurrenters synpunkter

berördaDe företagens kunder och konkurrenter kan lämna synpunkter
Ävenpå olika faktauppgifter och produktmarknadens omfattning.

uppgifter från kunder och konkurrenter frågai vad kanom som
bedömas inträffa vid liten 5 -10 procent varaktig förändringen men av
de relativa förpriserna de aktuella produkterna detinom aktuella
geografiska området kan betydelse vid bedömningenvara av

Konsumentpreferenser

frågaI konsumtionsvaror kan det i vissa fall svårt attom vara
sammanställa slutkonsumenternas faktiska synpunkter på substitut-

Dock kan tidigare genomförda marknadsundersökningarvaror. som
företagen använder beslutsfattandei sitt prissättning eller mark-om
nadsföringsåtgärder innehålla information betydelse för bedöm-av
ningen den relevanta marknaden. Vid bedömningav av om en
ekonomiskt betydande andel konsumenterna två produkterattav anser

utbytbara kan hänsynär till undersökningar konsumenternastas om
användningsmönster och attityder, inköpsmönster, detaljistemas
synpunkter resultat olika marknadsundersökningar.samt Hänsynav
kan till betydelsen varumärken för frågaäven produktentas iav

Handelshinder och kostnader i samband med övergång till möjliga
substitutvaror

kan föreliggaDet olika hinder och kostnader medför tvåattsom
produkter, vid första anblick förefaller substitut, inte kansom en vara

tillhöra produktmarknad. Hinder kan utgörasanses t.ex.samma av
olika former statlig intervention, begränsningar på marknader iav

led, behov särskilda investeringar produktionsmedeli ellersenare av en

m Ett antal kvantitativa har utformats särskilt för användastester vidatt
avgränsning marknader. Dessa består olika ekonometriska ochtesterav av
statistiska metoder, såsom uppskattningar elasticiteten och korspris-av
elasticiteten hos efterfrågan produkt, baserade på likartadetesterav en
prisutvecklingar tiden och likartadeöver eller konvergerande prisnivåer.
2°5Se tillkännagivandet, punkt 38.
Z°°Se tillkännagivandet, punkt 40.
2°7Se tillkännagivandet, punkt 41.
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produktionsminskning samband med omställning till alternativai en
m.m.’°kundernas belägenhet,råvaror,

Olika kundkategorier och prisdiskriminering

Produktmarknadens omfattning kan begränsas förekomstenäven avav
olika kundgmpper. köpare den relevanta produkten kanEn grupp av

förbegränsad marknad de fall kan bli föremåliutgöra en mer gruppen
prisdiskriminering.

begreppet relevant geografisk marknadNärmare om

preliminär bedömning den geografiska marknadens omfattningEn av
kan normalt på grundval uppskattninggöras parternasav en av
marknadsandelar och analys och prisskillnader påprissättningav
nationell gemenskapen och förstanivå, inom inom EES. Denna
bedömning används arbetshypotesi princip som en som anger

för därefter genomförs syfteinriktningen de undersökningar i attsom
erhålla exakt definition den geografiska marknaden.en mer av

Bestämmande den geografiska marknaden innefattar utredningav
olika prisstrukturer och fördelning vilkamarknadsandelar samtav av

faktorer förligger till grund dessa. företag kan historiskaEttsom av
marknadsandelskäl ha på sin hemmamarknad, och kanomväntstoren

fördelad företag helajämnt vissa inom EESnärvaroen av
med nationella eller regionala geografiska marknader.överensstämma

ursprungliga arbetshypotesen analys efterfrågansDen prövas mot en av
särdrag, betydelsen nationella preferenser,eller lokalat.ex. av
kundernas aktuella produktdifferentiering, Varumärkeninköpsmönster,

för fastställa huruvida företag inom olika områden utgörattm.m.,
alternativa försörjningskällor för Analysen grundarkonsumentema. sig
på substitution förändringar ochorsakad i de relativa priserna,av
därvid undersöks kunder på kort sikt och till försumbaraparternasom
kostnader kan anlita företag på andra platser.

Vid behov genomförs ytterligare kontroll utbudsfaktorema för attav
säkerställa de företag ligger inom visst område inte skulleatt ettsom

hinder de skulle vilja öka sin försäljning konkurrens-påmöta om
mässiga villkor inom hela den geografiska marknaden. analysDenna
omfattar granskning kraven på lokal för kunna sälja inärvaro att ettav
visst område, villkoren för tillgång till distributionskanalerna, kost-

m Se tillkännagivandet, punkt 42.
20° tillkännagivandet,Se punkt 43.



SOU 1998:98124 EG-rätt

finnsdistributionsnät, huruvida detnadema för bygga ett samtatt upp
bestämmelser offentlig upphandling, pris-hinder orsakade omav

begränsar handeln eller tillverk-regleringar, kvoter och tullar som
standarder, monopol, etableringsfrihet, krav påningen, tekniska

tillstånd från myndigheter, förpackningsbestämmelser, För attm.m.
påfastställa hur växelverkan mellan marknadernaexakt ärstormer

global nivå identifieras eventuella hindernationell, europeisk och som
geografiskt område konkurrenskan skydda företag inom visstett mot

från företag utanför området.
handelsflödenaoch utvecklingen de faktiskaMönstret gerav

ochinformation den ekonomiska betydelsenytterligare var en avom av
utsträckning iefterfråge- eller utbudsfaktorer och denovanstående om

geografiskaverkliga hinder leder till olikavilken dessa utgör som
marknader.

handelsflödena allmänhet frågananalysen iI transport-tas omav
handel mellanvilken utsträckning dessa kan hindrakostnader och iupp

anläggningslokalisering, produktions-olika områden med hänsyn till
kostnader relativa prisnivåer.och

denföretagskoncentrationer beaktasVid bedömningen ävenav
definitiongemenskapen vidpågående marknadsintegrationen inom av

bedömning koncentrationensden geografiska marknaden. Vid av
vidtas inomkonkurrensen beaktas de åtgärderinverkan på ramensom

handelshinderför marknaden för undanröjaför den inre attprogrammet
nationellagemenskapsmarknadema. Omoch öka integrationen av

från varandra på grundhar hållits avskildamarknader tidigare av
försiktigvanligenhar undanröjts,rättsliga hinder görs ensom nu

ellermarknadsandelarhistoriska uppgifter priser,bedömning omav
marknadsintegrationen kanhandelsmönster. den pågåendeOm väntas

dettakort blir kanleda till geografiska marknadema inomde större,att
samband medgeografiska marknaden ibeaktas vid definition denav

bedömningen koncentration.enav
den relevantabetydelse vid bedömningOmständigheter avav

bl.a.:geografiska marknaden utgörs av

andratidigare till leverantörer ibevis för kunder gått överatt0
geografiska områden

efterfrågansärdrag hos0

kunders och konkurrenters synpunkter0

aktuella geografiska inköpsmönster0
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handelsflöden och transportmönster0

medomställningskostnader i sambandhandelshinder och över-en0
andra områdentill leverantörer igång

andratill leverantörer iför kunder tidigare gåttBevis överatt geogra-
fiska områden

olika områden ochuppgifter prisförändringar ifall kanI vissa om
allmänhet kandessa finnas tillgängliga.kundernas reaktioner på I

definition produkt-används vidkvantitativa tester avsomsamma
geografiska marknadendefinition demarknaden användas vid av

komplicerade påprisjämförelser kan dockInternationella vara mer
beskattningväxelkursförändringar,grund antal faktorer såsomettav

produktdifferentiering°och

Särdrag hos efterfrågan

produkten kanefterfrågan den relevantaSjälva avgöratypen av av
nationellageografiska marknaden. Faktorer såsomomfattningen denav

språk, kulturpreferenser för nationella varumärken,preferenser eller
detbehovet lokal kan bidra till begränsaoch livsstil närvaro attsamt av

konkurrens"förgeografiska utrymme

konkurrenters synpunkterochKunders

företagens kundersynpunkter lämnas de berördaUppgifter och som av
denbetydelse vid bedömningenkan ocksåoch konkurrenter avvara av

avgränsningmarknadensgeografiska närmare

Aktuella geografiska inköpsmönster

geografiskt hänseendeinköpsmönster igranskning kundernasEn av
geografiska marknadenskan information deni fallvissa ge om

helaliknande villkor företag inomomfattning. kunder köper påOm av
medgemenskapen eller eller förser sig insatsvarorEES genom

företag helaeffektiva upphandlingsförfaranden efter anbud inomav

m tillkännagivandet, punktSe 45.
2" tillkännagivandet, punktSe 46.
m Se tillkännagivandet, punkt 47.
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gemenskapen eller denEES, geografiska marknaden normaltanses
omfatta gemenskapenhela

Handelsflöden och transportmönster

antalet kunderNär så det inte möjligt dem fåär ärstort att att genom en
klar bild de geografiska inköpsmönstren kan informationav om
handelsflödena användas i stället, under förutsättning handels-att
statistiken tillräckligt detaljerad vad gäller de aktuella produkterna.är
Uppgifter handelsflödena, och i synnerhet de underliggandeom
orsakerna till dem, insikter och upplysningar kan användas närger som
den geografiska marknadens omfattning fastställs, de normaltärmen

drasinte i sig tillräckliga för slutsats skall kunnaatt en

Handelshinder och omställningskostnader sambandi med övergången
till leverantörer i andra områden

Frånvaron gränsöverskridande inköp eller handelsflöden behöverav
inte betydai sig marknaden enbart nationell. Vidäratt att anse som

förhållandenangivna måste fastställas huruvida det kan finnasäven
handelshinder skyddar den nationella marknaden slutsatseninnansom
kan dras den relevanta geografiska marknaden nationell. Hinderatt är
kan härvid transportkostnader eller transportbegränsningarutgöras av

beror på lagstiftning eller på de berörda produkternas art.som
Tillgången till distributionskanaler i visst område, handelshinderett

består inom vissa sektorer kvoter och tulltaxor kan ävensamtsom
hinder skyddar geografiskt område konkurrens frånutgöra ett motsom

företag utanför området.
Stora omställningskostnader i samband med övergång tillen

leverantörer i andra länder ytterligare hindersådantutgör ett

marknadsandelarBeräkning av

Fastställandet den relevanta marknaden fråga såväli produkterav om
geografisk omfattning det möjligt fastställa vilkagör attsom

leverantörer, kunder och konsumenter finns denpå aktuellasom
marknaden.

2 Se tillkännagivandet, punkt 48.
2 Se tillkännagivandet, punkt 49.
215Se tillkännagivandet, punkt 50.
m tillkännagivandet,Se punkterna 53-55.
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total marknadsstorlekEn och marknadsandelar för ochvar en av
leverantörerna kan normalt beräknas på grundval försäljningen deav av
relevanta produkterna i det relevanta området.

total marknadsstorlekenDen och marknadsandelama kan oftast
erhållas från källor på marknaden, dvs. företags uppskattningar eller
undersökningar gjorts branschkonsulter eller bransch-som av
organisationer. Om detta inte möjligt, eller de tillgängligaär om upp-
skattningarna tillförlitliga,inte kan den totala marknadsstorleken ochär
marknadsandelama beräknas med utgångspunkt leverantörernasi
försäljningssiffror på den relevanta marknaden. allmänhetI bådeär
uppgifter försäljningsvolym och användbara.omsättning frågaIom om
differentierade produkter försäljningsvärdet marknads-samtanses
andelar beräknade på detta bättre återspegla varje leverantörs relativa

Ävenställning och styrka. marknadsandelar vanligtvis beräknas påom
grundval försäljningssiffror, finns det andra faktorer beroendeav som
på egenskaperna hos produkterna eller branschen fråga kani ge
vägledning, kapacitet, antal aktörer på upphandlingsmarknader,t.ex.
m.m.

Förenlighet3.5.2 med den gemensamma
marknaden

Bedömningen koncentrations negativa påverkan på konkurrensenav en
detsker s.k. konkurrenstest, sammanvägdutgörgenom som en
hurbedömning koncentration kommer påverka konkurrensenattav en

inom den marknaden eller väsentlig del den.gemensamma av
Avgörande vid bedömningen inte själva koncentrationsölcningen iär
sig transaktionens påverkan konkurrensen.negativa på Somutan
tidigare berörts föreliggerså presumtion för koncentration inteatten en
skall hämma den effektiva konkurrensen, marknadsandelenanses om
för de berörda företagen inte tjugofemöverstiger denprocent av

marknaden eller väsentlig del den.gemensamma en av
Konkurrenstestet medger relativ fri helhetsbedömningen av en

koncentrations påverkan på konkurrensförhållandena på vissen
marknad. rad olikaEn omständigheter, delvis flyter in i varandrasom
och delvis flyter ihop med dominansprövningen, kanäven vara
relevanta denna bedömning,i förekomsten faktisk ellert.ex. av
potentiell konkurrens, marknadens struktur, de berörda företagens

derasmarknadsställning och ekonomiska och finansiella styrka,
leverantörers och kunders valmöjligheter och tillgång till marknader
och leveranser, rättsliga och andra hinder för inträde på marknaden,
utvecklingen tillgång och efterfrågan för de aktuella ochav varorna
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slutliga distributions-mellanliggande ochiavnämarintressentjänsterna,
framåtslcridande. Detoch ekonomisktteknisktutvecklingenled samt av

vidhar beaktatsredanfaktorertill delsålundaär stor somsamma
konkurrenstestet.vidfår betydelsedominansprövningen som

handläggnings-ochAnmälnings-3.6

förfarandet

handläggningsförfarandetochanmälnings-behandlasdetta avsnittI
koncentrationsförordningen.enligtavseende ärenden

Anmälan3.6. l

gemenskaps-medkoncentrationerkontrollenbyggerSom nämnts av
sådana koncentra-anmälanobligatoriskprincipendimension på avom

bestämmelsenSyftet medgenomförts. ärhar attdetioner innan
effektivitet.kontrollsystemetssäkerställa

inträdeanmälningsskyldighetensförTidpunkten3.6.1 1
.

förtidpunktenreglerarbestämmelserartikeln närmare4.1I somges
inträdeanmälningsskyldighetens

Artikel l

dennaigemenskapsdimensionmedSådana koncentrationer avsessomen
avtaletsefterveckatill kommissionenanmälasförordning skall senast en

eller förvärvetÖvertagandebudetoffentliggörandetingående eller avomav
den förstafrån tidpunktdenskall löpa närkontrollerande andel. Fristenen

händelser inträffar.dessaav

anmälas tillskallkoncentrationframgårbestämmelsenAv att en
ingåendeefter avtaletsveckaför prövningkommissionen senast en

förvärvetÖvertagande ellerbudeteller offentliggörandet ettavomav
tidpunktfrån denAnmälningsfristen löperkontrollerande inflytande.

händelserden första angivna ägernär rum.av

2 Hawk Huser,Cook 98Child, 354 Kerse,BellamySe t.ex. s.s.s. ---
ff.291
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bestämmelsenGenom beaktas möjligheten koncentrationenattav
kan ske i eller flera Om förvärvaren ingår avtal medett steg. t.ex. en
eller flera aktieägare förvärv eller flera aktieposter innanom av en
kungörandet det offentliga budet sker kan anmälningsskyldighetav
inträda i samband med avtalet. avtal skallFör ingångetettatt anses vara
i bestämmelsens mening förutsätts avtalet bindande enligtäratt
tillämplig nationell lagstiftning och inte ensidigt kan frånträdas av
någon avtal uppfyllerEtt detta villkor omfattasparterna.av som
normalt bestämmelsen dess giltighet avhängigtäven är t.ex.av om av
aktieägamas godkännande.

frågaI offentligt bud detta offentliggjort denett närom anses som
budet blir bunden detta enligt tillämplig nationell lagstiftning.avger av

offentliggörandeEtt avsikt eller plan genomföraattav en en
anmälningsplikti koncentration däremot offentligtinte utgöra ettg anses
bud under förutsättning offentliggörandet innebär bindandeinteatt ett
erbjudande.

kan observerasDet förordningen finnsi inte någon bestämmelseatt
kommissionen behörighet medge förlängningattsom ger av

anmälningsfristen. Kommissionen har dock medgivit kortareett
informellt anstz‘1nd med ingivandet den formella anmälan underav
förutsättning det berörda företaget har underrättat kommissionenatt

deninom angivna fristen waivers of one-week deadline.

3.6.1.2 skallVem anmälangörasom

artikelI 4.2 skyldig anmälan:är att göraanges vem som

koncentrationEn består företagssammanslagning enligt artikelsom av en
3.1. eller förvärvet kontroll enligt artikel b skall3.1.a av gemensam
anmälas i företagssammanslagningen respektivegemensamt parternaav av
dem förvärvar den kontrollen. I övriga fall skall anmälansom gemensamma

den eller det företag förvärvargöras kontroll elleröver ettav person som
flera företag eller delar därav.

Vid sammanslagning företag eller förvärv kontrollav av gemensam
skall anmälan förvärvetOmgöras parterna. t.ex.en gemensam av
innebär kontroll övergår till kontroll skall såledesatt ensam gemensam
anmälan de därigenomgöras erhållergemensamt parterav som

kontroll företaget. När offentligt bud lämnas åliggeröver ettgemensam
det anbudsgivaren anmälan. fallI övriga skall anmälangöraatt göras

den förvärvar kontrollen.av som

m Se Cook Kerse, 97 Hawk Huser, 293.t.ex. s. s.- -

5485162
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eller oaktsamhetanmälningsskyldig uppsåtligendenOm är avsom
beslutkoncentration kan kommissionenunderlåter anmälaatt genomen

ECU.lägst och högst 50 000ålägga vederbörande böter l 000om

m.m."°skall innehålla,Vad anmälan3.6.1.3

skallföreskrivs anmälantillämpningsförordningenartikel 3.1 iI att
handlingar, framgårinbegripetinnehålla den information, avsom

anmälandetill förordningen.formulär bilaga DeCO ärparterna
fakta ochredovisa alla relevantaoch korrektskyldiga fullständigtatt

enskildabeslut i detför kommissionensomständigheter krävssom
säkerställainförts förfullständig information harfallet. påKravet attatt

angivnaden anmälda koncentrationen inomkan bedömakommissionen
frister.

uppgiftervilkabl.a.anvisningformuläretI närmare somomges
Uppgifterfullständig.skallför anmälanskall lämnas att anses somen

omfattar bl.a.skall lämnassom
koncentrationen,och övriga ianmälandede parterparterna-

iföretagsgrupptillhörföretagalla partsom ensammasom-
koncentrationen

finansiella strukturekonomiska ochrättsliga,koncentrationens-
berörs koncentrationenekonomiska sektorervilka avsom-

anmälan,iinbegripet handlingarnainfonnationen, ärOm
kommissionenavseende skallväsentligtofullständig i något utan

eller derasanmälandedeskriftligen underrättadröjsmål parterna
kompletteratidsfrist förskäligföreträdare och attparternaenange
fullständigafrån den dag då denanmälanfall gälleranmälan. dessaI

kommissioneninformationen har mottagits av
ochanmälanuppgifter lämnats iförändringar deVäsentliga somav

till skallha känttill eller bordeanmälande kännerde parternasom
kan haförändringarnadröjsmål. Ommeddelas kommissionen utan en

kankoncentrationenbedömningenbetydande inverkan på av
från den tidpunktistället skall gällaanmälanbeslutakommissionen att

kommissionen.förändringarnainformationen mottogsnär avom
dedröjsmål underrättafallskall sådanaKommissionen i utan

beslutetanmälande parterna om

m ikoncentrationsförordningen.Artikel 14.1
22° HawkChild, Cook 99 Huser,Bellamy 352 Kerse,Se t.ex. s.s.s. ---
293 ff.
22 Artikel tillämpningsförordningen.4.2. i
m tillämpningsförordningen.Artikel 4.3. i
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Oriktig eller vilseledande information ofullständigutgöraanses
information Underlåtenhet fullgöra uppgiftsskyldigheten kan ledaatt
till efterföljande frister inom vilka kommissionen enligt artikel 10att
skall fatta beslut förlängs.

Kommissionen kan medge undantag från uppgiftsskyldigheten i
vissa delar uppgifterna inte bedöms nödvändiga för prövningen.om
Kommissionen kan medge undantag från uppgiftsskyldighetenäven om

uppgifterna helt eller delvis kaninte tillgängliga för dent.ex. anses
anmälningsskyldige.

3.6.1.4 Förenklad anmälan short-form notification

de fall koncentrationenI företag harinteett gemensamtavser som
någon eller endast obetydlig verksamhet inom EES-området kan
kommissionen medge förenklad anmälan sådan anmälanEnatt görs.en
kan två eller flera företag förvärvar kontrollgöras när övergemensam

företag och a omsättningen för detett gemensamt gemensamma
företaget och/eller omsättningen för de tillförda verksamheterna är
mindre 100 miljoner ECU inom EES-området och b detän
sammanlagda värdet de tillgångar tillförs detav som gemensamma
företaget mindre miljoner100 inomECU område.är än samma

Även förutsättningarna för förenklad anmälan föreligger kanom
kommissionen begära få de ytterligare uppgifter denatt som anser

förnödvändig prövningen. Kommissionen kan ålägga denäven
anmälningsskyldige inkomma med fullständig anmälanparten att en

skäl för detta föreligger.när

3.6.1.5 Offentliggörande anmälanav

anmäld koncentration fallerEn koncentrationsförordningensinomsom
tillämpningsområde offentliggörasskall kommissionen. Offentlig-av
görandet syftar bl.a. till tredje konkurrenter, kunderatt t.ex.ge man,
och leverantörer, kännedom koncentrationen. offentliggörandetIom
skall koncentrationens karaktär och de branscherparterna,anges som
koncentrationen berör. Vid offentliggörandet skall berättigadeparternas
intresse deras affärshemligheter beaktasinte röjattav s

223Artikel tillämpningsförordningen.4.4. i
m Artikel 4.3 i koncentrationsförordningen.
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anmälanOmvandling3.6.1.6 av

förfarandetdet anmälda intefinnerkommissionen utgörOm att en
skall denkoncentrationsförordningenartikelenligt 3 ikoncentration

det falldetta och, föranmälandeskriftligen underrätta de parterna om
anmälanföreligger, behandlaförutsättningar härförbegär det ochdessa

artikel ieller anmälan enligt 4artikelansökan enligt 2som en
enligteller anmälanansökan enligt artikel 12förordning 17/62, som

enligt artikel 121017/68, ansökanEEGartikel i förordning14 somnr
ellerartikel 3.24056/86 eller ansökan enligtförordning EEGi nr

2253975/87.förordning EEGartikel i5 nr
lämnade uppgifteranmälankan begära iKommissionen att

bedömsde fall dettalämplig tidsfrist ikompletteras inom en
bestämmelsernabedöma förfarandet enligtför för kunnanödvändigt att

uppfyllaanmälan skallAnsökan ellerförordningar.i angivna anses
för den ursprungligaräknat från dagenkraven dessa förordningari

kommissionenuppgifternade kompletterandeanmälan när mottas av

koncentrationenUppskjutande3.6.2 av

anmälanvarken genomföras förefår koncentrationEnligt artikel 7.1 en
förenlig med deneller den har förklaratsinnan gemensamma

eller påb artikel 8.2beslut enligt artikel 6.1marknaden ettgenom
stillstandenligt artikel s.k.presumtion 10.6.grundval av en

koncentrationenåtgärder medförBestämmelsen innebär attatt som
meddelat slutligt beslut ikommissionengenomförs får vidtas innaninte

effektiviteten isäkerställaBestämmelsen syftar tillärendet. att
beslutfullaoch särskilt den verkankontrollsystemet attett senareav

marknaden.med denförklara oförenligkoncentrationen gemensamma
skyldighetermedge dispens från dekan på begäranKommissionen

artikel se nedan.i 7.1som anges

225 tillämpningsförordningen; CookArtikel Kerse, 1065.1 i ävense s.-
22° tillämpningsförordningen.Artikel 5.2 i
227 Child, Cook HawkSe Bellamy 356 Kerse, 107 Huser,t.ex. s. s. —- -

ff.301S.
228 rådetslydelse förordning EG 1310/97 den 30 juniSenaste avgenom nr

kontrolländring förordning EEG 4064/89 företags-1997 avom av nr om
koncentrationen
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Undantag

Enligt artikel förbudet genomförande koncentrationen7.3 utgör mot av
inte hinder för genomförandet offentligt bud Övertagandeettav om som
har anmälts kommissionen artikel före den tidpunkttill enligt 4.1 när
budet offentliggörs under förutsättning förvärvaren deinte utövaratt
rösträttigheter följer med värdepapperen fråga eller det endasti görsom
för upprätthålla fulla dessa undantagdet värdet investeringar. Föratt av
krävs kommissionen beviljar dispens från förbudet se nedan.att

Dispens

artikel kommissionen på begäran kan medge dispensI 7.4 attanges
från artikelde skyldigheter i och 7.3. begäran7.1 Ensom anges om

före efterdispens kan och medges såväl anmälan självagöras som
transaktionen.

fatta beslut enligt artikel vilketNär kommissionen 7.4,ettattavser
skriftligenpåverkar eller flera skall dennegativt parterna,aven

anmälande och andra berördaunderrätta de parterna parter om
och fastställa tidsfrist vilken dekommissionens invändningar inomen

sigfår yttra
interimistiskt beslut medge undantag enligt artikel 7.4 kanEtt attom

eller företagar-meddelas de berörda företagenattutan personerna,
framföralämnas tillfälle på förhand sinasammanslutningama att

lämnar tillfälleförutsatt kommissionen demsynpunkter, göraattatt
beslutdet den har fattatdetta möjligt efter sittså attsnart som

skall beaktas bl.a. och omfattningenVid dispensprövningen arten av
berörs koncentrationenden skada kan vållas de företag som avsom

konkurrensen koncentrationeneller tredje och det hot mot somman,
kan medföra.

kan förenas med villkor och åläggandenbeslut dispensEtt somom
för effektiv konkurrens vidmakt-säkerställer förutsättningarna att en

med retroaktiv verkan.hålls. sådant beslut kanEtt även ges

Ogiltighet, m.m.

artikel bestämmelser giltighetenI 7.5 närmareges om av en
koncentration genomförs i strid bestämmelserna i artikel 7.1. Imotsom
första stycket anges:

m Artikel tillämpningsförordningen.12 i
23°Artikel koncentrationsförordningen.18.2 i
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punkt skallstrid 1transaktion genomförs iGiltigheten mot varasomenav
eller ellerartikel b eller 8.2 8.3beslut enligt 6.1beroende ett av enav

enligt artikel 10.6.presumtion

transaktionframgår giltighetenbestämmelsenAv att som genom-av en
beroendebestämmelserna i artikel 7.1förs stridi ärmot av

eller ellerenligt artikel b eller 8.2 8.3beslut 6.1kommissionens av en
ienligt artikel 10.6. 3presumtion

andra stycketmed värdepapper itransaktionerfrågaI gesom
första stycket:från bestämmelsen iundantag

transaktioner medpåverka giltighetenskall dock inteartikelDenna av
värdepappersådana konverteras till andrakanvärdepapper, inklusive som

offentligt erkändaföremål handel marknad underkan för ensom vara
direktregelmässigt ochoch tillsyn, vilken fungerarmyndigheters kontroll

såvida köparen ellertillgänglig allmänheten, inteeller indirekt förär
transaktionen genomfördes i stridborde hasäljaren visste eller motvetat att

punkt
transaktioner med värdepapperinnebär giltighetenBestämmelsen att av

artikel under förutsättning varkenbestämmelsen iinte påverkas 7 attav
transaktioneneller borde haköparen eller säljaren visste vetat att

bestämmelse.genomfördes i strid angivnamot

Handläggningsförfarandet,3.6.3 m.m.

pre-notificationFörberedande handläggning3.6.3.1

omfattande uppgifts-innebär normaltAnmälan koncentration enav en
anmälningsskyldigaskyldighet för de parterna.

informellahar erfarenheterna visatEnligt kommissionen att
och berörda företagför kommissionenkontakter mellan representanter

tidigtgäller möjligheternavärdefulla, särskilt vad iär att ettytterst
uppgiftsskyldigheten för deomfattningenskede kunna avgränsa av

generelltberörda företagen. Kommissionen anmodar därför parterna att
frånangående möjligheten till befrielserådgöra med kommissionen

23tillhandahålla uppgifter.skyldigheten vissaatt
fortsatta handläggning medför ofta kontakterKommissionen nära

med de berörda därvid efter där såKommissionen strävarparterna. att,

23‘Se Bellamy Child, 305, Cook 208, Hawk 298Kerse, Huser,t.ex. s. s. s.- - -
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bedöms möjligt, samförståndi med försöka undanröja departerna
rättsliga och praktiska problem kan uppkomma.som

harKommissionen i syfte effektivisera handläggningenäven att
infört informell effektivareoch ordning i samband med hand-en mer
läggningen ärenden. informella handläggningsordningenDen tjänarav

syftet möjliggöra för i tidigt skedeäven att parterna att ett upp-
lysningar och vägledning kommissionen i frågor betydelse förav av
prövningen. ordningenDen angivna också kommissionen förut-ger
sättning i tidigt skede kunna inhämta information och kunskapatt ett

transaktionen, vilket i många fall väsentligt nedbringar den formellaom
handläggningstiden och kommissionen ökade förutsättningar attger
fatta beslut enligt artikel 6.1 och vilket medför antaletäven atta
fördjupade undersökningar kan begränsas. kan observerasDet att
möjligheten vägledning i materiella frågor begränsasatt ge av
kommissionens skyldighet rådgöra med den rådgivande kommitténatt
och andra enheter inom kommissionen i olika skeden prövnings-av
förfarandet. -

3.6.3.2 Inhämtande upplysningar och undersökning påav
platsen

artikel i koncentrationsförordningenI 11.1 kommissionen vidattanges
sin koncentration fårprövning inhämta sådana upplysningarav en som
den bedömer nödvändigt från medlemsstaternas myndigheter, personer

i artikel företag företagssammanslutningar.3.1, ochsom avses
kommissionen riktar begäranNär upplysning tillen om en person,

företag eller företagssammanslutning, skall den samtidigt sändaett en
kopia denna begäran till den behöriga myndigheten denien av

medlemsstat företagetinom territorium bosatt ellerärvars personen
eller företagssammanslutningen sätehar sitt

kommissionenDen begär upplysningar skyldig lämnaär attsom av
begärda upplysningar upplysningama kan omfattasäven om av
sekretess.

Kommissionen har behörighet begära biträdeäven att av
medlemsstaternas behöriga myndigheter för genomföra nödvändigaatt
undersökningar hos företag och företagssammanslutningar. Kommis-
sionen får därvid granska och kopior på räkenskaper och andrata

m Se Bellamy Child, 364, Cook Kerse, 116 Hawkt.ex. Huser,s. s. s.- - -
306
2 Artikel koncentrationsförordningen.11.2 i
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tillträdeberedamuntliga förklaringar sigaffärshandlingar, begära samt
företagentill lokaler använtssom av

62artikelBeslut enligt3.6.3.3

den anmäldafinnervid inledande prövningkommissionen sinOm att
bestämmelserförordningensomfattaskoncentrationen antingen inte av

bestämmelser tillämpligaförordningenseller är attatt men
desstvivel beträffandeanledning till allvarligaintekoncentrationen ger

skall kommissionenmarknadenmed denförenlighet gemensamma
artikel och b.sådant innehåll 6.1 5meddela beslut med a

omfattasfinner koncentrationenOm kommissionen att av
tvivelanledning till allvarligabestämmelser ochförordningens ger

marknaden skallförenlighet med denbeträffande dess gemensamma
anmäldadengranskninginledaden besluta närmareatt avom en

c.artikelkoncentrationen 6.1
från anmälanfattas månadartikel skall inomBeslut enligt 6 aven

koncentrationen
skyldighethar någonkommissionen intekan observerasDet attatt

företagssammanslut-företagen ochlämna de berörda personerna,
framförsanmärkningardetillfälle signingarna motöveryttraatt som

6.2"artikelenligtdem den fattar beslutinnan

undersökningFördjupad3.6.3

skall denfördjupad prövningbeslutar inledaOm kommissionen att en
riktasde invändningarskrivelse motupprätta somsom angeren

23‘of objections.s.k.koncentrationen statement

m ikoncentrationsforordningen.Artikel och12 13
235 Cook ff.Child, 181Bellamy 360, Kerse,Se t.ex. s.s. --
23° veckor bl.a. kommissionenskall förlängas tillfristDenna mottar ensex om

från enligt artikel 9.2.begäran medlemsstaten
237 ikoncentrationsförordningen.Artikel 18.1
2 HawkChild, Cook 120 Huser,Bellamy 361 Kerse,Se t.ex. s.s. s. ---

ff.307
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mmskall höras,Parter som

vilkabestämmelser förkoncentrationsförordningenartikel 18 iI ges
ärendet.tillfälle sig i Därskall beredas attatt yttraparter angessom

andrafattar beslut enligt artikel 7.4, 8.2,denkommissionen, innan
skall lämna de berördaochstycket, och 8.3-8.5, 14 15, personerna,

skedeföretagssammanslutningarna tillfälle i varjeföretagen och att av
rådgivandesamråd med denförfarandet, dvs. fram till kommissionens

framförs dem.de anmärkningarkommittén, sig över motyttra som
koncentrationsförordningen kommissionenartikel 18.3 iI attanges

harfår fatta beslut på grundval de anmärkningarendast parternasomav
synpunkter på. gå ihaft möjlighet framföra Partemas rätt attatt

ochdärför fullt respekteras kommissionen isvaromål skall vartut av
delskall möjlighetfall de direkt berörda att taparterna avges

berättigandevarvid hänsyn skall till företagshandlingarna i ärendet, tas
affärshemligheter skyddas.derasintresse attav

behörigaeller medlemsstaternasden mån kommissionenI
fråndet nödvändigt kan yttranden inhämtasmyndigheter ävenanser

eller juridiska Fysiska och juridiskaandra fysiska personerpersoner.
desaken, ledamöterpåvisa berättigat intresse ikan ett t.ex. avsom

erkändaeller styrande ellerberörda företagens administrativa organ
företag, skall efter ansökan hafrån dessaarbetstagarrepresentanter rätt

sigatt yttra
har riktats ellertill vilka kommissionens invändningarDe parter

invändningar skallblivit underrättade dessa inomhar avom ensom
tidsfrist beredas tillfälle lämna sinaangivenkommissionen att

skriftligen kan också föreslåinvändningama. Desynpunkter att
kan bekräfta dessa fakta.hörkommissionen personer som

koncentrationsförord-enligt artikel ifråga höras 18I rätten attom
urskiljaszzkan följandeningen parter

lämnar inoch företaga anmälande dvsparter, ensompersoner
koncentrationsförordningenanmälan enligt artikel i4.2

koncentrationsplanenb andra berörda dvs. andra i änparterparter,
fördet företag målde anmälande säljaren ochsåsom ärparterna, som

koncentrationen
juridiska visarc tredje dvs. fysiska eller ettpersoner somman,

konkurrenter,tillräckligt kunder, leverantörer,intresse, t.ex.

239 HawkChild, Hawk Huser,Se Bellamy 362, Huset, 120t.ex. s.s. s.- --
307
24°Artikel i koncentrationsförordningen.18.4
2 Artikel itillämpningsforordningen.11
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medlemmar administrations- eller ledningsorganen berördahosav
företag, erkända arbetstagarrepresentanter i dessa företag, m.m.

d avseende vilka kommissionen fatta beslutparter att ettavser
enligt artikel eller14 i koncentrationsförordningen15

Enligt artikel tillämpningsforordningen16 i skall tredje man, om
denne skriftligen ansöker höras enligt artikel 18.4 iattom
koncentrationsförordningen, skriftligen underrättas kommissionenav

förfarandets karaktär och innehåll och tidsfrist vilkeninomom ges en
de kan lämna sina synpunkter. Kommissionen kan på sättsamma ge
varje tredje möjlighet lämna sina synpunkter.attannan man

3.6.3.5 Kommissionens slutliga avgörande

koncentration uppfyllerEn de kriterier i artikel skall2.2som som anges
kommissionen förklaras förenlig med den marknadenav gemensamma

artikel 8.2. sådant beslutEtt skall omfatta sådana begränsningaräven
har direkt samband med och nödvändiga för genomförandetett ärsom

koncentrationen, s.k. accessoriska begränsningar.av
Beslutet får förenas med villkor och ålägganden i syfte att

säkerställa de berörda företagen fullgör sina eventuella åliggandenatt
kommissionen det gäller ändra den ursprungligagentemot när att

koncentrationsplanen.
Som tidigare skall koncentration skapar ellernämnts en som

förstärker dominerande ställning och medför den effektivaatten som
konkurrensen inom den marknaden eller väsentlig delgemensamma en

den påtagligt hämmas förklaras oförenlig med denav gemensamma
marknaden artikel 8.3.

koncentrationOm redan har genomförts kan kommissionenen
beslut kräva de sammanförda företagen eller tillgångarnaattgenom

delas eller den kontrollen upphör eller andraatt attupp gemensamma
åtgärder nödvändiga för återupprätta förutsättningarna förär attsom en
effektiv konkurrens vidtas.

beslutEtt enligt artikel 8.2 eller skall8.3 meddelas fyrainomsenast
månader från dagen för beslutet inleda prövningsförfarande.att

Om kommissionen fattarinte något sådant beslut den inom angivna
tidsfristen skall koncentrationen ha förklarats förenlig med denanses

marknadengemensamma

m Se Bellamy Child, 363 Cook Kerse,t.ex. 125, 183 Hawks. s.- - -
Huser, ff.317s.
"3 Artikel koncentrationsforordningen.10.6 i
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myndighetermedlemsstaternasmedSamverkan3.6.3.6

medlemsstaternastillarbetsdagarskall inomKommissionen tre
deanmälningaröversända kopior samtmyndigheterbehöriga av

ärendet.handlingarna iviktigaste
ochhandla ihandläggningenunder näraskall vidareKommissionen

inhämtafrån dessaochmyndigheterdessasamverkan medständig
medlemsstaternaåliggersynpunkter.och Det attävenupplysningar

bestämmelser.förordningenstillämpningvidkommissionenbiträda av
samrådaskall denärendetslutligt beslut ifattarkommissionenInnan

bestårkoncentrationer,kommittén förrådgivandemed avsom
skallKommitténmyndigheter;medlemsstaternasförrepresentanter
efterbeslut,tillutkastkommissionensyttrande överettavge

hänsynmöjligaskallKommissionenså krävs. störstataomröstning om
åliggerbeslut.fattar Det ävendenyttrandekommitténstill när

utsträckningvilkenkommittén iunderrättakommissionen att somom
beaktatsyttrande har

Sekretess3.6.4

verksam-kommissionenssekretess ibestämmelserGrundläggande om
artikel 17ikoncentrationstörordningenenligtärendenavseendehet ges

får upplysningardärEnligt vadförordning. somangessomsamma
förordningenoch 18 i12, 13artiklarna ll,stödmedinhämtats av

förhöretellerundersökningendet med begäran,föranvändasendast
medlems-ochkommissionenVidareändamålet.avsedda attanges

och övrigadessas tjänstemänmyndigheterbehöriga samtstaternas
stödmedinhämtatsharupplysningarfår röjaanställda inte avsom

omfattasdeslagsådantochbestämmelser attärförordningens avsom
sekretess.av

tilllämnaruppgifter handehävdarEn attpart somsom
detta iskall tydligtsekretessomfattasskallkommissionen angeav

begäran.för sinskälenhandling ochanmälan eller på angeannan
skallsekretessfråganbeslut ifattadärefterskallKommissionen om

uppgifter.forgälla angivna
offentlig-medsambandikommissionenvidareåliggerDet att

kommitténsrådgivandedenpubliceringanmälan,görandet avav
hänsynbeslutslutligakommissionens tameddelandetyttrande och av

2 ikoncentrationsfdrordningen.Artikel 19.1
245Artikel 19.6.

311Hawk Huser,"5 121Cook Kerse,Child, 362,BellamySe s.t.ex. s.s. ---
ff.
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affärshemligheterderasföretagens berättigande intressetill attav
och 20.2.artikel 19.7skyddas 4.3,

Sanktioner3.6.5

stridgenomförs före anmälan eller i övrigt ikoncentrationEn motsom
anledningogiltig dennabestämmelser inteförordningens utanär av

därvidmed bestämmelserna. koncentrationenlighet Eniprövas som
blir godkänd medmarknadenförenlig med denbedöms gemensamma

retroaktiv verkan.
Även medför interättshandling koncentration ärsom enom en

nationellföreligger hinder förför såogiltig under tiden prövningen en
fårmotsvarandetid besluta avtaletunder dennadomstol attatt

verkställas.
denbedöms oförenlig medkoncentrationHar gemensammasomen

besluta degenomförts kan kommissionenredanmarknaden att
eller dentillgångarna delasföretagen ellersammanförda attupp

åtgärderskall upphöra eller andrakontrollen äratt somgemensamma
för effektivförutsättningarnaåterupprättanödvändiga för att en

vidtaskonkurrens
ellerberördabehörighet åläggaharKommissionen även att personer

företagensde berördamotsvarande högst tioföretag böter procent av
oaktsamhetellerbl.a. de uppsåtligensammanlagda omsättning, avom

genomför koncentrationföre anmälan,koncentrationgenomför enen
ellermarknadenoförenlig med denförklarats gemensammasom

samband medmeddelatsåläggandeåsidosätter ettett som
förvärvetgodkännande av

Överklagande beslut3.6.6 av

överklagas tillförordningen kanbeslut enligtKommissionens
Domstolensförstainstansrätt för prövning.gemenskapernasEuropeiska

domstolEuropeiska gemenskapernasfår överklagas tillbeslut
Romfördraget har domstolen behörighetartikelEnligt 172 prövaatt

fastställer böter eller viten.beslut vilka kommissionengenom

2" koncentrationsförordningen.Artikel 8.4 i
2 koncentrationsförordningen.Artikel 14 i
m Child, Cook HawkBellamy 369 Kerse, 197 Huser,Se t.ex. s.s. s.- --
333 ff.
25° koncentrationsförordningen.Artikel 21 i
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ellerålagda bötereller höjaneddärvid upphäva,Domstolen kan sätta
viten.

juridiskellerfysiskfår varjeRomfördragetartikel 173Enligt person
beslutellertill honomriktat ettmotbesluttalan ärväcka ettmot som
riktatbeslutellerförordningform ettutfärdats idetäven av enomsom,
sådanEnhonom.berörpersonligenochdirekttill person,annanen

åtgärdendåden dagfrånmånadertvåväckas inomskalltalan
denfrånskett,eller, så inteklagandendelgavselleroffentliggjordes om

omständigheterna.allt efteråtgärden,kännedomfickdå dennedag om
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Ärenden3.7

Nedan redovisas uppgifter koncentrationer,anmäldaom m.m.

Tabell 3.1 Anmälda koncentrationer, under perioden 1990 -1997m.m.

År 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Anmälda koncen- 12 63 60 58 95 l 10 131 172
trationer

Beslut enligt 2 95 4 5 9 6 4
artikel 6.1 a

Beslut enligt 5 50 47 49 80 93 109 120
artikel 6.1 b

Beslut enligt 6 4 4 6 67 11-
artikel 6.1 c

Ärendet överläm- 1 3 1- - - - -
till medlems-nat
artikel 9.3stat

Beslut enligt 4 34 4 5 4 8-
artikel 8.2

Beslut enligt 1 1 2 3 1- - -
artikel 8.3
Källa: Europeiskakommissionen

Av tabellen kan utläsas totalt koncentrationer anmäldes för701attovan
under perioden fallprövning 1990 1997. 44 bedömdes koncentra-I-

tionen falla utanför koncentrationsförordningens tillämpningsområde.
koncentrationer bedömdes förenliga553 med denvara gemensamma

marknaden, fall efteri vissa gjort åtaganden. fallI 14att parterna
överlämnades del ärendet tillviss medlemsstat för prövning.av en

44 ärenden meddelades beslut fördjupadI undersökning. 8om
anmälda koncentrationer förklarades oförenliga med densom gemen-

marknaden enligt artikel 8.3. 32 fall förklarades koncen-Isamma
trationen förenlig med den marknaden, falli 23gemensamma varav
efter gjort åtaganden.att parterna
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kontrollsystemutländskaNågra4

Inledningl

förlagsystemutländskanågraforöversiktligtredogörsavsnittdettaI
behandlasframställningen systemensföretagsförvärv. Ikontroll av

motsvarande,företagsförvärvbegreppetkonstruktion,allmänna
före-och iingripandeförkriterieromfattning,kontrollområdets

huvudsakibyggerFramställningenanmälningsregler.fallkommande
medkompletteratsoch härlitteraturenlämnats iuppgifter somsom

konkurrensmyndigheterna.nationelladelämnatsinformation avsom
harTysklandochStorbritannienikontrollsystemenUppgifterna om

studiebesökvidinhämtatsuppgiftermedkompletterats somäven som
länder.dessaikonkurrensmyndighetemanationellavid degenomförts

USA4.2

konstruktionAllmän4.2.1

konkurrensbegränsnings-federalaamerikanskagrundläggandeDen
och Claytoninfördes 1890,Sherman Act,lagstiftningen utgörs somav

1914.tillkombådaAct,Trade CommissionFederalochAct som
delstatligochfederalbådepålagstiftningytterligarefinnsHärutöver

problemnärliggandeellerkonkurrensbegränsningarnivå rörsom

Baker,Rowley, .W.Jhuvudsakligen25‘ byggerkapiteldettaFramställningen i -
The Process.AntitrustInternational MergerD.I., -

speciallag-finnsSherman Actoch252 i Clayton ActbestämmelsernaUtöver
bl.a.branscher,vissaföretagsförvärvvid rörtillämpligstiftning är somsom

mindredock oftabestämmelser ärtidningsindustrin. Dessaochflyg-bank-, av
ingripande natur.
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fråga kontroll företagsförvärvI federal nivå tillämpas iom av
första hand Clayton Bestämmelsen riktar7 Act. sig allamot typersec.

företagsförvärv. generell förutsättning för paragrafensEnav
tillämplighet företagsförvärv denpå konkurrensbegränsandeär att
effekten förvärvet skall ...be substantially lessen competitiontoav or

mon0p0ly".2tend to create a
federalPå nivå övervakning och kontroll företagsförvärvutövas av

the ofAntitrust the United ofDivision States Department Justiceav
DOJ och Federal Trade Commission FTC.

frånFTC åklagar- och domstolsorganisationen friståendeär en
federal administrativ myndighet.

har exklusiv behörighet vad gällerDOJ ingripande med stöd av
bestämmelserna Shermani Act.

Båda konkurrensmyndighetema har behörighet ingripa med stödatt
bestämmelserna i Clayton i praktiken tillämpadeAct. Den gräns-av

dragningen mellan de två myndigheterna sker enligt uppgjorden
arbetsfördelning.

De två konkurrensmyndighetema har utfärdat riktlinjergemensamt
med de bedömningsprinciper myndigheterna följer vid ställ-sinasom
ningstaganden till frågan planerad eller genomfördom en samman-

ingripandeslagning föranledabör

2 Ingripande kanföretagsförvärv ske med stöd bestämmelserna iävenmot av
Sherman Bestämmelserna, straffsanktionerade, riktarAct. sig främstär motsom
konkurrensbegränsande samverkan mellan företag och förfaranden syftarmot som

nåtill eller behålla marknadsdominerande ställning. förbudI latt en sec. anges
varje avtal, sammanslutning påi form eller ellermot sätttrust annatav

samverkan, inskränker eller hämmar det fria varuutbytet eller handeln mellansom
delstatema eller utlandet. 2 stadgas förbud monopolisering eller försökI motsec.
till monopolisering någon del varuutbytet eller handeln mellan delstaternaav av
eller utlandet. Bestämmelsernas utfomining har medfört omfattandeattvaga en
rättspraxis utvecklats. flertal särskilt allvarligaEtt konkurrensbegränsande
förfaranden bedöms enligt fast rättspraxis förbjudna se.i sig per I rätts-vara
tillämpningen tillämpas rules.k of reason-regel, innebär domstolen iatten som
det särskilda fallet kan friare och flexibel värdering och prövninggöra en mer av
det konkurrensbegränsande förfarandets karaktär och relation till konkurrens-
lagstiftningens målsättning. Vidare tillämpas s.k. de minimis-regel, vilket gören
det möjligt för domstolen underlåta ingripa vid Någramindre allvarliga fall.att att
förbud "per se avseende företagsförvärv har utvecklatsinte i rättspraxis.
Bestämmelserna i Sherman harAct efter tillämpningsområdet för Clayton Actatt
utvidgats lagändring kommit1980 få allt mindre praktiskattgenom en en
betydelse för kontrollen företagsförvärv.av
25"Se bl.a. års1992 Guidelines.Merger
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anmälningsskyldighet förobligatoriskföreskrivslagstiftningenI
formtrösklar iangivnaöverskrider vissatransaktioner närmare avsom

nedan.m.m.seomsättning,
genomförasfårföretagsförvärv inteanmälningspliktigt utanEtt

eller FTC.antingen DOJgodkännande av
huvudregelnenligtanmälan löperförtidpunktenFrån en--

åtgärdervilken period någramånad underundersökningsperiod om en
ske period skalldennafårtransaktionen inte Inomgenomföraför att

förvärvetundersökningfördjupadeventuellt beslutockså ett avom
formellkonkurrensmyndigheten ivanligenskerDetta attgöras. genom

handlingar,ellerinformationytterligareinhämtabeslutarmening att
undersöknings-den initialafall förlängsdessarequest.second Is.k.

hartidpunktenfrånberäknatdagar, närmed tjugo parternaperioden
begäran Konkurrensmyndig-konkurrensmyndighetensefterkommit

interimistisktdomstol ibegärafristenden angivnaefterheten kan att
denundergenomföra transaktionenförbjuderbeslut attparterna

undersökningsperioden.efterföljande
företagsförvärv inteske äringripande kanEtt även mot som

anmälningspliktigt.
myndighetenkanförvärvetskäl ingripafinnerDOJOm motatt

Domstolens beslutdomstol.federaliförvärvsparternatalanväcka mot
domstolenamerikanska högstainstans. Dentillöverklagaskan nästa

därvid instans.sistaCourtthe Supreme utgör
myndighetenkan FTC,gäller för DOJtill vadI motsats omsom

administrativtefterförvärv,skäl ingripa ettfinner ettmotatt
förbjudasskallförvärvetbeslutmeddelaprövningsförfarande att

orders.cease-and -desist
ofdomstol Courttill federalöverklagasfårbeslut FTCEtt av

här sistadomstolenamerikanska högsta utgör ävenAppeals. Den
instans.

förvärvsbegreppet4.2.2 Närmare om

konkurrensbegränsnings-amerikanskaföretagsförvärv iBegreppet ges
tillämp-begreppetsdefinition.bred Inomoch rättspraxislagstiftning en

aktierinnebär förvärvtransaktionerallaningsområde faller avsom
underföretagen kommermedför gemensamttillgångar ocheller attsom

företags-ellerkoncembildningkontroll. Någonägande eller

undersöknings-avkortar255 konmurrensmyndighetenkan begäraParterna att
"early termination.s.k.beslutlängdperiodens omgenom

256 ff.1660Rowley Baker,Se s.
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sammanslagning i associationsrättslig mening krävs inte för för-att
skall fallavärvet inom begreppets tillämpningsområde.

Joint ventures

Den amerikanska lagstiftningen innehåller särskilda bestämmelser som
undantar joint verksamhetventures inriktat påärvars export av varor
från tillämpningsområdet för förvärvskontrollreglema i Clayton Act
och Shennan Act

4.2.3 Gränser för vilka förvärv prövassom

Som framgått begreppet företagsförvärv vidsträckt tolkningges ochen
inom tillämpningsområdet för 7 Clayton fallerAct alla förvärv därsec.

företag direkt ellerett indirekt skaffar sig dominerande inflytandeett i
företag.ett annat

Vissa företagsförvärv,typer bl.a. sådana förvärv företagav rörsom
inom telekommunikations-, jämvägs-, och tidningsbranscherna, och

enligt speciallagstiftning föremål förärsom prövning i särskild ordning
och godkänts myndigheterna undantas frånsom bestämmelsensav
tillämpningsområde

Territoriell jurisdiktion

Inom tillämpningsområdet för de amerikanska kontrollförvärvsreglema
faller med vissa angivnanärmare undantag alla företagsförvärv- som-bedöms påverkan konkurrensen på den amerikanska marknaden.

Även förvärv innefattar endast utländska företag eller tillgångarsom
falla under amerikansk jurisdiktion detanses kan förvärvetantas attom

medför konkurrensbegränsande effekt på den inhemskaen marknaden.
Den territoriella jurisdiktionen begränsas i vissa fall hänsyn tillav

internationella förhållanden consideration of international comity.°

257Se Rowley Baker, 1627 bl.a kan jointett bildas endasts. venture i syfte- som
sälja påatt exportrnarknaden efter anmälanvaror till FTC undantas från

förvärvsreglemas tillämpningsområde under förutsättning bl.a. verksamhetenatt
inte medför konkurrensen inomatt landet minskar eller forhindar eller begränsar
konkurrentemas möjligheter exportera.att
258Se Rowley Baker, 1626.s.-
259Se Rowley Baker, 1623s.-
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ingripandeförKriterier4.2.4

ellervärdepapperförvärvförbudClayton7 ActI mot avangessec.
ellerväsentligt begränsasmedför konkurrensentillgångar att somsom

markanden.påmonopolsituationkan skapa en

utdrag:lyder iClayton ActSec.7

directlyshall aquire,engaged in...that Corporation orcommerceno
thecapital orsharestock otherof theindirectly, the whole part oror any - linewhere inengaged also inanother corporationof anyassets commerce,

such aquisitionthe effect ofof thesectioninof country mayanycommerce
monopoly.tendcompetition,lessensubstantiallybe to createto aor

företagsförvärv.allariktar sigBestämmelsen typermot av
hardomstolarnamedförtutformning hargenerellaBestämmelsens att

skallbedömningsprincipervilkakonkretiseratochutvecklat varasom
förförutsättninggenerellrättstillämpningen. Envägledande i

den konkurrens-företagsförvärvtillämplighet påparagrafens är att
lessensubstantiallyskall ...beförvärveteffektenbegränsande toav

vissmedgermonopoly Rekvisitettendcompetition createto enaor
alla formerkan skeingripandetillämpningen ochiflexibilitet mot av

och konglomerathorisontella, vertikalabådedvsföretagskoncentration,
pådominerande ställningleder tillHuruvida förvärvetförvärv. att en

förbetydelseavgörandeförstärks inteellermarknaden skapas är av
konkurrensbegränsandeavgörandedetbedömningen ärutan om

uppstårstyrkavisseffekter av
företagdestorlekenbedömningenutgångspunkt för ärEn att av

grund förtillräckligi sigresulterar i intesammanslagningen ettär
konkurrensenminskningvilkenavgörandeingripande. Det är somav

medför.förvärvet
vidbetydelsetillmätsförvärvetefterMarknadsandelen stor

allmäntmarknadsandel ibedömningen och stor presumeraansesen
hari praxiseffekter. kankonkurrensbegränsande Det ävennoteras att

avseende företag inomoch tillgångsförvärvmycket andels-små samma
förbudet.stridanärliggande branscheller motansetts

branschensbl.a.betydelse för bedömningenfaktorerAndra ärav
koncen-tendens till ökadallmändet föreliggerallmänna struktur, om

25marknadsinträde,eller hindertration mot m.m.

26° rättsfall.och där refereradeBaker, 1628 ffSe Rowley s.-
26 expertstudie Johanbedömningskriterier,redogörelse förFör närmare se aven
Stennek bilaga.
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flestaDe förvärv där ingripande skett har gällt horisontella företags-
förvärv. Sådana förvärv bedöms bl.a. med hänsyn till marknadsandel,
försvårande nyetablering, möjligheter till ytterligare sammanslag-av
ningar, marknadens struktur de konkurrerande företagens storleksamt
och marknadsandelar. Vid beaktasprövningen alltföräven storom en
minskning antalet fristående företag på marknaden ökar risken förav

Ävenotillåten samverkan collusion, prisfrågor.i klara bevist.ex. om
saknas utvisar konkurrensen på marknaden minskar till följdattsom av

företagsförvärv kan detta förvärvet leder tillett presumeras om en
marknadsandel betydligt företagskoncentrationenökar inom dennasom
marknad. I rättspraxis har förvärv medföransetts att ett som en
marknadsandel ellertrettio och samtidigt leder tillprocentav mer som

påtaglig ökning företagskoncentrationen på marknaden normalten av
strider bestämmelsen, det inte kan förvärvetsannoliktmot göras attom

harinte konkurrenshämmande effekt.
Ingripande vertikala företagsförvärv har också imot ägt rum

betydande utsträckning. Också vid vertikala förvärv har storleken av
marknadsandelar avgörande betydelse vid prövningen. I rättspraxisen
har förhållandevis marknadsandelarsmå i olika led tillräckligtansetts
för dominerande ställning skall föreligga.att en anses

Diagonala företagsförvärv har i tidigare förbjuditspraxis det ärom
sannolikt de leder till konkurrensbegränsande effekter på vissaatt
marknader. Härvid har särskilt risken för hinder nyetablering ochmot
eliminering potentiell konkurrens varit avgörande vid bedömningen.av

undantag från eljestEtt tillämpade principer allmänhetdet iär äratt
tillåtet för konkurrenter förvärva företag konkurs ellergått iatt som
eljest fått undergrävdsin ställning allvarligt

4.2.5 Anmälningsregler

Som inledningsvis föreskrivs i den amerikanska konkurrens-nämnts
lagstiftningen obligatorisk anmälningsskyldighet för transaktioner som
uppfyller vissa angivna kriterier.närmare

ActzI Clayton föreskrivs anmälningsskyldighet7A vid förvärvsec.
direkt eller indirekt värdepapper eller tillgångarav om- -

1 förvärvaren eller den förvärvet gäller verksam i handelärsom
Commerce eller verksamhet påverkar handel;annan som

262Doktrinen failingom company.
263Sec. Clayton7A Act infördes 1976 Hart-Scott-Rodino Act Antitrustgenom
Improvements HSR Act.Act
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årligellertillgångarsammanlagdaharförvärvaren2a en
förvärvetoch denUS$ eller000000nettoförsäljning 100 merom

sammanlagdaoch hartillverkningsindustriverksam inomgäller är
US$ eller00010 000nettoförsäljningeller årligtillgångar mer;om

försäljningårligellersammanlagda tillgångarharförvärvarenb en
verksamgällerden förvärvet inteUS$ och äreller000 000100 merom

tillgångarsammanlagdaoch hartillverkningsindustriinom om
US$ eller000 000100 mer;

årligellertillgångarsammanlagdaharförvärvarenc en
gällerförvärvetUS$ och deneller000 000nettoförsäljning 10 merom

000 000100nettoförsäljningårligellertillgångarsammanlagdahar om
US$ eller mer;

erhållerförvärvarenmedförförvärvet3 att
ellervärdepapperröstberättigandeellerfemtona procent avmer av

ellerförvärvade företaget,dettillgångarna i
tillgångarochvärdeppapper sammantagetröstberättigadeb som

US$.000 000värde 15överstiger ett av
i lagenundantas vissaanmälningsskyldigheten närmareFrån

mindre tioförvärvsådana änbl.a. utgörförvärv,angivna typer somav
enbartförvärvetdärochvärdepapperenröstberättigadedeprocent av

investeringssyfte."igörs
ytterligareundantarhärutöverföreskrifterutfärdatharFCT som

anmälningsskyldigheten.obligatoriskadenfråntransaktioner
anmälasskallanmälningsskyldighetomfattastransaktionEn avsom

lcriteriemauppfyllerintetransaktionoch FTC. EnDOJtill både som
förkonkurrensmyndighetematillanmälasinformell ordningkan i

konkurrensmyndighetemakaninledningsvisSom nämntsprövning.
obligatoriskadenutanförfallertransaktioneringripa motäven som

anmälningsskyldigheten.
medföraanmälningsskyldighet kanfullgöraUnderlåtenhet att

böter.civilrättsliga sanktioner

Kanada4.3

konstruktionAllmän4.3.1

Kanada första gångeninfördes ibestämmelserKonkurrensrättsliga
tillkom 1910.företagsförvärvkontrollförLagstiftning1889. av

254 7Ac.Sec.
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Nu gällande bestämmelser för kontroll företagsförvärv finns itheav
Competition infördesAct, 1986. Bestämmelserna riktar sig motsom
företagsförvärv medför konkurrensen hindras eller minskarattsom
väsentligt.

Övervakning och kontroll the Bureau of Competitionutövas av
Policy Federal Department of Industry under ledning the Directorav
of Investigation and Research, har exklusiv behörighet föraattsom
talan i frågor ingripande företagsförvärv.rör motsom

likhetI med de amerikanska konkurrensmyndighetema har
myndigheten utfärdat riktlinjer med de bedömningsprinciper densom
följer vid sitt ställningstagande i frågan planerat eller genomförtettom
företagsförvärv bör föranleda ingripande

Den kanadensiska lagstiftningen föreskriver anmälningsplikt för
vissa företagsförvärv se nedan.större

företagsförvärvEtt omfattas anmälningsplikt skall anmälassom av
till the Director of Investigation and Research. undersökningsperiodEn

antingen sju short form-notification eller tjugoen longom
form—notif1cation dagar löper från tidpunkten för anmälan. Förvärvs-

får under undersökningsperioden inte vidtaparterna några åtgärder för
slutföra förvärvet.att
The Director får underställa förvärv the Competition Tribunal förett

prövning.
Ett planerat förvärv bedöms i väsentligt grad hindra ellersom

begränsa konkurrensen får förbjudas domstolen. frågaI redanettav om
genomfört förvärv får domstolen förelägga upplösaparterna att
disolve sammanslagningen eller avhända dispose sig aktier eller
tillgångar eller vidta någon konkurrensfrämjande åtgärdannan som
domstolen bestämmer.närmare

beslutEtt the Competition Tribunal får överklagas- frågaiav om
bevisfrågor efter prövningstillstånd -till the Federal Court of Appeal.

Beslut denna kan överklagas till the Supreme Court of Canada.av
Prövningstillstånd krävs här i både bevis- och rättsfrågan.

4.3.2 Närmare förvärvsbegreppetom

Vad med begreppet företagsförvärv i lagens mening framgårsom avses
91 i the Competition Act. I paragrafen definieras företags-av sec.

förvärv som

Merger Enforcement Guidelines, 1991.
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bydirekt indirect,establishment,...the acqusition or moreoneoror
amalgamationbylease of sharesby purchasewhether assets,ororpersons,

theincontrol significant interestotherwise, ofby combination over ororor
othersupplier,of competitor,of businesswhole customerpart oraor a a

person.

horisontella,tillämpningsområde faller bådebestämmelsensInom
företagsförvärv.konglomeratoch diagonalavertikala

definition ochlagen vidsåledes iföretagsförvärvBegreppet enges
ellerkontroll direktfårdär förvärvarenalla transaktioneromfattar över,

rörelsehelaföretagsbetydande iintresseindirekt, eller ett annatett
rörelse.del dennaeller av

företagbl.a.företag föreliggerKontroll när ettöver ett annat genom
rösträttigheternafemtioinnehavindirektdirekt eller över procent avav

det andraledamöterna imajoritettillsättaandra företag kani det aven
företagets ledning.

betydandebegreppetmedvaddefinitionNågon ettsom avsesav
lagen.inte iintresse ges

konkurrensmyndigheteni debehandlasBegreppet närmare av
sådantinnebörd.där vid Ettriktlinjerna.utfärdade Begreppet enges

företagföreliggaexempelvis kunnabetydande intresse ettomanses
får möjlighetföretagrösträttigheter iinnehav attett annatavgenom

därigenomförantal styrelseledamötertillräckligttillsätta attett
ekonomiskaellerdess affärsbeteendepåverkakunnaväsentligt

vadallmänhet torde dock, enligti övrigt. I ettförhållanden som anges,
innebärainteöverstiger tioröstinnehav inte att ettprocent ansessom

betydande iintresseVidareföreligger.betydande intresse att ettanges
andraaktieägaravtal ellerföreliggaföretag kan ävenett annat genom

bindningaravtalsmässigatyper av

Joint ventures

jointsärskild bestämmelseinnehållerThe Competition attAct omen
från kontroll-undantassärskilda kravvissauppfyllerventures som

bl.a.undantag krävstillämpningsområde. Förbestämmelsemas att
VidareCorporation.bolagsformskall bedrivas iverksamheten inte
skäligtkanvadbegränsaskrävs konkurrensen inte änatt ansessommer

genomförasskall kunnaverksamhetenför att

265 Rowley Baker, 180Se s.-
267 lyder:Bestämmelsen sec. 95

ofinmake order under section 92Tribunal shall1. The respectnot aan
throughthanformed, otherwiseproposed becombination fomied to aor
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4.3.3 Gränser för vilka förvärv prövassom

Under lagens tillämpningsområde faller både anmälningspliktiga och
icke-anmälningspliktiga företagsförvärv.

Utanför prövningsområdet faller bl.a. vissa transaktioner inom
bankområdet och venturesvissa jointtyper av

Territoriell avgränsning

kanadensiskaDen förvärvskontrollen syftar primärt till skyddaatt
konkurrensen på den inhemska marknaden. Under lagens tillämpnings-
område falla företagsförvärvvarje både inhemska och ut-anses -
ländska kan påverka konkurrensen denpå kanadensiska mark-som—
naden. innebär företagsförvärvDetta endast innefattarävenatt ett som
utländska företag kan falla under de kanadensiska anmälningsreglema
och ingripandebli föremål för

Corporation, undertake specific project researchof andto a or a program
development if:
a project of that i would have taken place benature nota or program or
likely take place in the absence of the combination, ii wouldto notor
reasonbly have taken place reasonbly be likely take place the absenceintoor
of the combination because of the risks involved in relation the projectto or

and the business which relates;toprogram
b change in control the combination resulted wouldparty tono over any or
result from the combination;
c all the who formed the combination parties into agreementpersons are an
writing that imposes of them obligation contributeto assetson one or more an
and continuing relationship between those parties;govers a
d the referred in paragraph c therestricts of activitiesagreement to range
that be carried the combination, and provides that thepursuant tomay on

terminates the completion theof project andagreement on or program;
e the combination does lessen likely lessennot prevent to preventor or or
competition the reasonably required undertake andexcept to extent to
complete the project or program.
2 For certainty, this section does apply in of thegreater not respect
acquisition of of combination.assets a
m Se Rowley Baker, 183 ff.s.-
2°9‘SeRowley Baker, 183.s.- .
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ingripandeKriterier för4.3.4

huvudregeln,tillåtlighetföretagsförvärvs attVid bedömningen ärettav
ikonkurrensenleder tillsåvida detförbjudasförvärvet skall att

yrkes-handel, industri,minskareller inomväsentlig grad hindras annan
områden.andraverksamhet eller inom

antallagstiftningenför bedömningenTill ledning ettanger
till förekomstenskallhänsynBl.a.bedömningskriterier. tasatt avanges

föreliggandeställning,ekonomiskaföretagensimportkonkurrens,
förvärvetsmarknadsinträde ochhinderlegalafaktiska och mot

eftermarknadenpåkonkurrenssituationenavseende,sådantpåverkan i
frånföretag slåskonkurrerandeförsannolikhetenförvärvet, utatt

m.m.°innovationsgrad,utvecklings- ochmarknadensmarknaden,
marknadsandelamasocksåbehandlas särskiltlagstiftningenI

fråganbedömningenHärvid uttalasbetydelse för bedömningen. att av
fårväsentligt inteminskar konkurrensenhindrar ellerförvärvetom

marknads-ellermarknadskoncentrationgrundvalenbart påavgöras av
andelar"

Även minskarhindrar ellerförvärvetförkriteriema attatt anseom
underlåtas,ingripandeuppfyllda fårväsentligtkonkurrensen är ett om

ekonomisk effektivitetsådan ökadmedför övervägerförvärvet somen
skallVid denna prövningkonkurrensen.effekterna påde negativa

betydande ökningmedföraförvärvet kanbeaktassärskilt avenom
importminskadleder tillinhemsk produktionellerexporten somav

Anmälningsregler4.3.5

därsituationerundantag, iobligatorisk, med vissaFörhandsanmälan är
ellerfrånfrån försäljningeller intäktertillgångarberörda företag har

dollar,kanadensiskafyrahundra miljonertill Kanada överstigersom
och

förvärvade tillgångarnadevärdettillgångar,a vid förvärv avav
frånförsäljningbruttointäkten fråneller den årliga genererassom

dollarkanadensiskatrettiofem miljonertillgångarna överstiger
vilketföretag itillgångarna i detvärdetb vid förvärv aktier, avav

från försäljningbruttointäkteneller den årligaaktierna förvärvas som
kanadensiskatrettiofem miljonerfrån tillgångarna överstigergenereras

public Corporation, tjugoerhåller, frågadollar förvärvaren isamt om

27° ff.Rowley Baker, 185Sec. 93. Se även s.-
27 Sec. 922.
m Sec. 96.
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eller rösträttighetema och, frågai privateprocent mer av om
Corporation, trettiofem ellerprocent mer.

C vid sammanslagning företag, det sammanlagda värdetav av
företagens tillgångar eller värdet den årliga bruttointäkten frånav
försäljning från tillgångarna miljoneröverstiger sjuttiosom genereras
kanadensiska dollar

d vid bildandet combination, det sammanlagdajoint ventureav
värdet joint tillgångar eller värdet den årligaventuresav av
bruttointäkten från försäljning från tillgångarnasom genereras
överstiger trettiofem miljoner kanadensiska dollar.

Som undantas från anmälningsskyldighet bl.a. sådananämntsovan
företagsförvärv där förvärvspartema och till dessa närstående företag

har tillgångar eller bruttointäkter från försäljningsammantaget som
uppgår till högst fyrahundra miljoner kanadensiska dollar. lagenI ges
härutöver frånundantag anmälningsplikten för ytterligare antal olikaett
transaktioner

4.4 Frankrike

4.4.1 Allmän konstruktion

franskaDen lagstiftningen för kontroll företagskoncentration härrörav
från Lagstiftningen reviderades1977. 1985 och med1986ersattes nu
gällande lagstiftning Bestämmelserna riktar huvudsakligensig mot
sådana företagskoncentrationer skapar eller förstärkersom en
dominerande ställning på marknaden och medför negativsom en
påverkan konkurrensen.på

Prövningsförfarandet sker huvudsakligen i administrativ ordning.
franskeDen för ekonomi, finans och budget har detministern

övergripande för kontroll och ingripande företags-ansvaret motav
koncentration.

Det egentliga utredningsarbetet i sådana ärenden åvilar Conseil de la
Concurrence.

franskaDen lagen föreskriver inte någon generell anmälnings-
skyldighet transaktioner faller inom prövningsområdet. Berördaav som
företag har dock möjlighet frivilligt anmäla planerad elleratt en

m Se Rowley Baker, 208s.-
2" Ordonnance of DecemberNo. 86-1286 1 1986 engelsk översättning.
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transaktion hargenomförd transaktion för prövning. En som
månader efter genomförandet.genomförts skall anmälas senast tre

månaderför ekonomi, finans och budget skall inom tvåMinistem
föremål författa beslut transaktion skall bliafter anmälan om

Conseil deundersökning och därvid överlämna ärendet till
förvärvets effekter. Omför utredningConcurrence närmare av

fristenmeddelar beslut inom den angivnaministern inte något anses
invändningar ochnågra konkurrensrättsligatransaktionen inte resa

ske. Rådets bedömningingripande kan därefter intenågot av
därför väljaendast rådgivande och ministern kankoncentrationen är att

ärendet blivit hänskjutet tillfölja dess rekommendation. Ominte
Ävenfrist till månader.Conseil de förlängs dennaConcurrence sex

undersökningsförfarande,kan inledaConseil de Concurrence t.ex.ett
m.m..5anmälan tredje konkurrenter,efter av man

eller,förbjuda koncentration ikan besluta antingenMinistem att en
genomförd koncentration, upplösningfråga redan avomom en

tillstånd tillkan villkoratkoncentrationen. Ministem även ettge
genomförakan företagen tillståndkoncentrationen, attt.ex. ges

åtgärderförutsättning de vidtar nödvändigakoncentrationen under att
marknaden.konkurrensen påför säkerställaatt

Conseilfår överklagas till förvaltningsdomstolbeslutMinisterns
ochDomstolen, instans, både bevis-dEtat. sista prövarutgörsom

rättsfrågor.

koncentration4.4.2 Begreppet

vad koncentration i lagens mening.39 §I utgöranges som

39 §

whatsoever which hasresult all ofConcentrations the of action typeanyare
therights all ofthe ownership usufructaryeffect of transfering partto oror

objectwhich has itsrights and obligations ofproperty, orcompany or asa
either directlyeffect, enable of companies exercise,toto a company or a group

companies.indirectly, several otherdecisive influenceor a on one or

förvärvföreligger koncentration vidEnligt bestämmelsen aven
till all eller delar företags tillgångar,äganderätt eller nyttjanderätt ettav

275 §
276 §
277 hämtad från Rowley Baker,Engelsk översättning s.745.-
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Även sådana transaktionerrättigheter och skyldigheter. ettsom ger
inflytande, direktföretag eller företag bestämmandeetten grupp av

företag begreppeteller eller flera andra faller inomindirekt, över ett
koncentration.

för vilka förvärv4.4.3 Gränser prövassom

uppfyller lagen angivna kriterierEndast koncentrationer vissa isom
prövningsområde fallerkan bli föremål för lagensprövning. Inom

berörda företag och till dessa ekonomisktsådana koncentrationer där
sammankopplade företag tillsammans har

försäljning,tjugofem marknadsandel avseendea minst procents
den inhemskainköp eller andra transaktioner eller tjänster påav varor

marknaden, eller
franska franc underb överstiger sju miljoneromsättningen som

förutsättning företagen koncentrationenminst två iär parteratt av som
francmiljoner franskahar omsättning överstiger tvåen som

Territoriell avgränsning

tillämpningsområde faller alla koncentrationerbestämmelsernasInom
transaktionpåverkar konkurrensen på den franska marknaden. Ensom

medför effekt den franskamellan utländska företag påtvå som
föremål för ingripande de franskamarknaden kan således bli av

konkurrensmyndighetema.m

för ingripande4.4.4 Kriterier

lagen de vid bedömning skallConseil Concurrence sinI attanges
koncentrationen tillräckligden hänskjutna kommer ipröva attom

omfattning bidra till ekonomisk utveckling för motverkaatt
begränsningen konkurrensen. Vid bedömningen beaktas särskiltav
berörda företags konkurrenskraft belysning konkurrenssituationeni av
på den internationella markanden. lagen härutöverI ingaanges

bedömningskriteriersärskilda

278
27°Se Rowley Baker, s.718.-
28°41 Rowley Baker, ff.717ävense s.-
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Anmälningsregler4.4.5

anmälningspliktobligatoriskfranska lagen föreskriver inte någonDen
förföretagsförvärv får emellertid anmälasföretagsförvärv. Ettav

prövning.

Storbritannien4.5

konstruktionAllmän4.5.1

lagstiftning konkurrens-infördes särskildStorbritannienI mot
därefterLagstiftningen harefter andra världskriget.begränsningar

successivt byggts ut.
infördes 1965Monopolies andthe Mergers ActGenom

företagsförvärv.och kontroll Lagenbestämmelser för övervakning av
gällandeTA, innehållerTrading F1973 Fair Actersattes som nuav
infördesområdet lagstiftningenGenom denbestämmelser på nya

för konkurrensfrågor.myndighetsorganisationockså en ny
företagsförvärvhuvudsakligenFörvärvskontrollen riktar sig mot

situation...adverseallmän synpunkt mergerskadliga frånsom anses
interest....mpublictheto

åvilar Theför förvärvskontrollenövergripandeDet ansvaret
and Industry.of for TradeStateSecretary

Övervakning företagsförvärv huvudsakligen ioch skerprövning av
sker fleraordning. Prövningen iadministrativ steg.

ofthe Officekontrollenövervakningen ochegentligaDen utövas av
General oftheunder ledning DirectorstårFair Trading OF I, avsom

Trading.Fair
föreskriver inte någonkonkurrenslagstiftningenengelskaDen

för företagsförvärv.anmälningspliktobligatorisk
normalt fårförvärv OFT,Initiativ till prövning ett tas somavav

frånanmälanföretagsförvärv frivilligkännedom genomom
Eftermassmedia.andra källor,förvärvspartema eller t.ex.genom

Panelärendet till theinledande överlämnas Mergersprövning OTFav
interdepartemental kommittéMP. Kommittén, är permanentensom

General och medunder ordförandeskap the Director representanterav

Fair del Trade PracticesTrading sedan 1976 Restrictive Act.Act utgör av
sec. 722.
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från och olika departement, det föreligger skälOFT prövar attom
underkasta förvärvet fördjupad granskning.

beaktandeMed kommitténs ställningstagande the Directorav avger
General icke-bindande rekommendation till the of StateSecretaryen
for Trade and Industry frågan huruvida till thei ärendet bör överlämnas

förMonopolies and Commission ytterligare utredning ochMergers
bedömning.

ofThe Secretary State for Trade and Industry får hänskjuta
förvärvet till kommissionen referencea merger

where that thehim be fact thatto twoappears or may or more
enterprises..., of which least carried the United Kingdominat wasone on or
by under the control of body incorporated the Unitedincorporateor a
Kingdom, have, ...ceased be distinct enterprises...to

och under förutsättning förvärvet uppfyller andra lagenvissa iav
kriterier nedan.angivna senärmare

hänskjutande förvärvet medföraEtt sker normalt endast befarasom
allvarliga frågornegativa verkningar på konkurrensen eller andraom

betydande allmänt föreligger.intresseav
bl.a. består företrädare för näringslivet, skallKommissionen, som av

ärende månaderhänskjutet inomöverrapport ett senastavge en sex
från tidpunkten för undersökningsperiodens början.

kommissionen ställning till dels de formellaI rapporten tar om
förutsättningarna för kontroll uppfyllda, dels förvärvet kanär om anses
medföra skadliga effekter från allmän synpunkt. lämnasI rapporten

också förslag tillnonnalt åtgärder bör vidtas för förhindra ellerattsom
minska effektereventuella negativa förvärvet.av

The of forSecretary State Trade and Industry inte bundenär av
kommissionens förslag har befogenhet åtgärdervidta deutan att som
han bedömer lämpliga. kan därvid förbudbeslutaHan motom
förvärvet upplösning genomfört sådant.eller redanettom av

kan åläggas avhända ellerFörvärvspartema sig aktier begränsaäven att
utövandet rösträttigheter.av

För det fall kommissionen rekommenderar förvärvet skall lämnasatt
fåråtgärd något ingripande dock ske.inteutan

företagsförvärv vidareNär inte genomförts hänskjutsett ännusom
till kommissionen inträder regler föreskriver förvärvet fårinteattsom
genomföras under undersökningstiden. tillOm något hänskjutande
kommissionen skettinte det tillåtet genomföra förvärvetär ävenatt om
detta kvalificerar för undersökning.sig

beslut The ofEtt Secretary State for Trade and Industry kanav
under vissa förutsättningar underkastas domstolsprövning. Domstolama

emellertid, enligt uppgift, generellt tveksamma tillär överprövaatt
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huvudsakligenbeslut frågor gäller företagsförvärv, vilka dei ansersom
beslut.politiskautgöra

förvärvsbegreppet4.5.2 Närmare om

Med företagsförvärv merger situation i lagens mening avses
företagtransaktioner innebär två eller flera självständigaattsom

sammanförs under äganderätt eller kontroll ellergemensam gemensam
företagen upphör med verksamheten syfte undvikanågot iatt attav

distinctkonkurrens mellan företagen cease beto
under kontroll bl.a. de drivsFöretagen anses vara om avgemensam

olika juridiska i sin kontrolleras ochturpersoner som sammaav en
eller eller moderbolagsförhållandeettperson grupp av personer om

uppstår.
kontroll också föreligga förvärvetGemensam anses om ger

möjlighet, direkt eller indirekt, till faktisk kontroll företaget elleröver
förmåga kontrollera eller påverka dess policy.avsevärtatt

för vilka förvärv4.5.3 Gränser prövassom

lagens tillämpningsområde faller alla transaktionerInom i princip som
företagsförvärv i lagens mening och uppfyller kriterierna förutgör som

s.k. qualifyingundersökning, merger.
företagsförvärv kan bli föremål för undersökningEtt om

de berörda företagen bedrivera minst verksamhet inomett av
underlandet eller kontroll företag inregistrerat iär ärett annatav som

landet
b förvärvet med undantag harvissa angivna intenärmare— -

genomförts fyra för undersök-tidigare månader vid tidpunktenän
ningens början samt

i de berörda företagens sammanlagda andel försäljning ellerav
inköp tjugofemoch tjänster överstiger marknadenprocentav varor av
inom landet eller väsentlig del denna elleren av

ii bruttovärdet förvärvade tillgångar i hela världen eller värdetav
tillgångar i vilka förvärvas väsentligt intresse överstiger sjuttioettav

pundmiljoner

m Sec.65.
2848cc.64.
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erritoriellT avgränsning

transaktioner därutländskatillämpningsområde fallerlagensInom
verksamhet landetbedriver ide berörda företagen antingenminst ett av

bedriverföretag ellerverksamheteller bedriver ett annatgenom
registrerat iföretagkontrollunderverksamhet ärannatett somav

landet

ingripandeförKriterier4.5.4

från allmänskall bedömasföretagsförvärvHuvudprincipen är att syn-
beaktas viktenskall särskiltpunkt. Vid prövningen attav

landetkonkurrens inomeffektivoch främja förekomstenbibehålla enav-
det gällerintressenoch andra intressenterskonsumenternas närfrämja-

landetoch inomför tjänsterochkvalitet sortimentpriser, varor
och underlättateknikerprodukter ochfrämja utveckling av nya-

nyetablering
frågautveckling ibalanseradfrämjabibehålla och omen-

landetsysselsättning iföretagsamhet och
engelskautlandsmarknader ipåfrämja konkurrensbibehålla och-

intresseföretags
stärkerfaktorerframhållits betydelsenharI praxis somav

effektivförekomstenoch särskildfunktionmarknadsekonomins av en
konkurrens

medförförvärvetbedömningenAvgörande för är enom
synpunkt,från allmänskadligkanställningdominerande ansessom

nack-åtgärder tillandraellerprishöjningarmöjliggöraattt.ex. genom
marknads-härvid bl.a.betydelseFaktorerför konsumenterna. ärdel av

import,marknadsinträde, förekomstenförhinderstrukturen, av
konkurrens,potentiellbefintlig och m.m.

Anmälningsregler4.5.5

obligatorisknågonföreskriver intekontrollsystemetengelskaDet
företagsförvärv.anmälningsskyldighet av

msec. 641.
msec. 84.
mRowley Baker, 1527.s.-
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4.6 Tyskland

4.6.1 Allmän konstruktion

gällandeDen tyska konkurrenslagstiftningen, Gesetznu gegen
Wettbewerbsbeschränkungen GWB, infördes 1958. mycketLagen är
omfattande och innehåller i vissa avseenden detaljerade regler som
träffar flertalet konkurrensbegränsande förfaranden.typer av

syfteI bl.a. främja konkurrensstrukturen och motverkaatt
koncentration marknaden infördespå särskilda bestämmelser för1973
kontroll företagsförvärv.av

Bestämmelserna riktar sig sådana förfaranden faller undermot som
begreppet sammanslagning Zusammenschluss. Härvid främstavses
förvärv företags tillgångar eller aktier. Lagstiftningen innehållerettav
också vad kan beskrivas s.k. Catch-all clause innebördsom som en av

förfarandenalla slags leder till företag uppnåratt att ett ettsom
betydande inflytande företag kani sammanslagning iutgöraett annat

Ävenlagens bildandetmening. joint faller under vissaett ventureav
förutsättningar inom bestämmelsens tillämpningsområde.

Kännetecknande för den tyska förvärvskontrollen dessär
anknytning till begreppet dominerande ställning marknaden.på Vid

tillåtlighetenprövningen förfarande huvudregeln, dettaärett attav av
skall förbjudas såvida det leder till eller förstärker dominerandeen
ställning marknaden.på

den övergripande kontrollenFör sådana transaktioner fallerav som
tillämpningsområdeinom lagens den tyska konkurrensmyndig-svarar

heten Bundeskartellamt, har Berlin.sitt isätesom
lagen föreskrivsI anmälningsskyldighet för transaktioner vissav

storlek.
obligatoriskEn förhandsanmälan gäller därvid för vissa typer av

transaktioner uppfyller lageni angivna kriterier.närmaresom
Från tidpunkten löperför anmälan undersökningsperioden om en

månad under vilken period åtgärder för genomföranågra att
transaktionen får vidtagas.inte denna period skall ocksåInom ett
eventuellt beslut fördjupad undersökning förvärvet meddelas.om av

Alla åtgärder syftar till fullfölja transaktionen underattsom
undersökningsperioden ogiltiga.är

frågaI transaktioner inte uppfyller kriterierna förom som
obligatorisk förhandsanmälan föreskrivs efteranmälan transak-om
tionen uppfyller vissa kriterier.angivnanärmare

6-185162
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årdessa fall möjlighet inomKonkurrensmyndigheten har i att ett
förvärvet.från tidpunkten för anmälan ingripa mot

ellerförbjuda sammanslagningBundeskartellamt får annanen
dominerande ställning påleder till eller förstärkertransaktion ensom

den tyska marknaden.
berördaförbjuda transaktion kan på debeslutEtt parternasatt en

förfederala för ekonomi prövning.begäran underställas den ministern
yttrande frånbeslut meddelas inhämtaskallMinistem innan

dessarådgivande instans iMonopolkommissionen, utgör ensom
frågor.

ekonomiskatransaktionen de positivakan godkännaMinistem om
följdertransaktionen dess negativaeffekterna överstiger överstigerav

föreligger övergripande allmäntför eller det eljestkonkurrensen ettom
förvärvet godkänds.intresse att

och andrafrågor sammanslagningBundeskartellamts beslut i om
Kammergericht.till domstolkan överklagastransaktioner även

rättsfrågor.omfattar både bevis- ochDomstolens prövning
rättsfrågor får överklagas till högsta domstolenDomstolens beslut i

Bundesgerichtshof.

sammanslagning,begreppet4.6.2 Närmare om

m.m.

följande förfaranden skallI 232 § GWB utgöraatt ansesanges
sammanslagning företag:av

meller väsentlig del däravföretags tillgångar1 förvärv enav
aktierm förvärvaren, eller denförvärv företag,2 i ett gruppomav

förvärvet uppnårföretag förvärvaren tillhör, genomav som
aktiekapitalet eller rösträttighetema ii fjärdedelminst en av

företaget
företagetaktiekapitalet eller rösträttighetema iii hälften av

företagetiii majoritetsintresse iett
mellan företag innebär3 avtal som

m olikatillgångar tolkas här i vid mening och innefattar,Begreppet t.ex.
produktionsutrustning,immateriella rättigheter, m.m.

m aktierSärskilda bestämmelser gäller bl.a. bank förvärvar i syftenär atten
sälja dessa vidare, 233 § GWB.se

Även29° aktiekapitalet kan fall innebäraförvärv mindre i vissaposter attav av
lagens föreligger,företagsförvärv i mening förvärvarenett t.ex. om genom

erhåller motsvarandeförvärvet ställning tjugofem rösträttig-procenten av
heterna.
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i koncern bildas eller antalet koncembolag utvidgasatt atten
ii det företaget skall ledningen det andraatt utöva överena

företagets affärsmässiga verksamhet
iii affärsverksamhet eller överförs till detvinst andra företagetatt
4 hälften styrelseledamöterna till styrelsenutnämning minstav av

motsvarande det andra företaget s.k. sammankopplade styrelseri
5 samverkan mellan företag medför företagetdetattsom ena

erhåller, direkt eller indirekt, dominerande bestämmandeett
inflytande det företageti andra

6 samverkan mellan företag fall deti varigenomannat ena
företaget uppnår, direkt eller indirekt, sådant inflytande det andraiett
företaget betydelse för konkurrensen på marknaden.ärsom av

kanDet observeras det i sammanhanget saknar betydelseatt om
förvärvaren efter förvärvet kan kontroll eller inte det andrautöva över
företaget.

företagBegreppet lageni vid tolkning och inom begreppetsges en
tillämpningsområde faller sammanslutningar företag, enskildaäven av
personer, grupper av personer, m.m.

företagNärmare joint ventureom gemensamma

tillI vad gäller exempelvis inom gemenskapsrätten imotsats görssom
den konkurrenslagstiftningentyska inte någon formell åtskillnad mellan
sådana företag faller under bestämmelsernagemensamma som om
kontroll företagssammanslagningar och sådanaav gemensamma
företag samarbetsformer blikan föremål för prövning enligtsom
bestämmelserna förbud konkurrensbegränsande samarbeten.motom

transaktionEn innebär företag bildas kan därföratt ett gemensamtsom
i princip komma med tillämpning både bestämmelsernaprövasatt av

kontroll företagssammanslagningar och bestämmelsernaom av om
förbud konkurrensbegränsande samarbeten.mot

4.6.3 för vilka förvärvGränser prövassom

Inom prövningsområdet faller i princip alla anmälningspliktiga för-
faranden sammanslagning mellan företag i lagensutgörsom en
mening.
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minimis-regelDe

undantarbestämmelserinnehållerkonkurrenslagentyskaDen som
Enligt 248 § GWBprövningsområdet.transaktioner frånmindrevissa

ingripabehörighetkonkurrensmyndighetens mot ettsaknar att
förfarande om

understigersammanlagda årsomsättningföretagensde berördal
räkenskapsårföregåendemarkmiljoner tyskafemhundra

omsättningmedföretagsjälvständigtförfarandet2 ett somenavser
räkenskapsårföregåendemarktyskafemtio miljonerinte överstiger

och påfem årfunnits minstmarknad iförfarandet3 somavser en
marktyskamiljonerhögstuppgick till tioomsättningenvilken

räkenskapsår.föregående

Territoriell avgränsning

effektprincipen.s.k.denkonkurrenslagstiftningen tillämpasden tyskaI
bådeföretagsförvärvallatillämpningsområde fallerlagensInom -

konkurrensbegränsandemedförutländskainhemska och ensom-
denemellertid bara itillämpasBestämmelsernalandet.effekt inom

folkrättsliga principer.medförenligtomfattning ärsom
dotterbolagharföretagenförvärv därutländsktIngripande mot ett

förvärvet,tyska delenden motendast skekan t.ex.landetinom mot av
landet.dotterbolag iutländska företagetsdet

ingripandeförKriterier4.6.4

ellertillledakantransaktion antas24 § GWBI att somenanges
förbjudas,skallmarknadenpådominerande ställningförstärka omen

medför sådanatransaktionenkaninte visa ävenberörda företagende att
demarknadenpåkonkurrensen övervägerföreffekterpositiva som

medför.ställningendominerandedeneffekternanegativa som

ställningDominerande

dominerandeskall haföretag221 GWBI § ettatt enansesanges
företagetlagens meningmarknaden iställning på om

betydandeföreller intekonkurrenterl saknar är utsatt en
ellermarknaden,konkurrens på

tillförhållande sinamarknadenpå iställningöverlägsen2 har en
skall haföretagbedömningenVidkonkurrenter. ett enansesav om
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marknadsandel,särskilt beaktas bl.a. företagetssådan ställning skall
konkurrens, vertikaldess finansiella förekomsten potentiellresurser, av

och rättsligasamverkan med andra företag, faktiskaintegration och
etableringshinder, m.m.

med oligopolsituationerDominerande ställning sambandi

sambandbehandlas frågan dominerande ställning i222 GWBI § om
skall eller fleraoligopolsituationer. Enligt vad där tvåmed som anges

dominerande ställning mark-företag innehagemensamt enanses
uppfyllernaden företagen de kriterier i 22gemensamt som angesom

konkurrensdet samtidigt förekommer någon betydande1 § och inte
företagen marknaden.mellan på

för dominerande ställningPresumtion

förtill ledning bedömningen3 § GWB vissaI 22 presumtioneranges
marknadsdominans föreligger. Presumtionema uppvisarfråganav om

bakomliggandedetaljeringsgrad och kan avspegla dethög sägasen
form tilltransaktion ledersyftet fånga i princip varjeatt upp av som

dominerande ställning på marknaden.eller förstärker en
företagvad där föreligger presumtion förEnligt att ettsom anges

marknadendominerande ställning på den mening ihar i som avsesen
marknadsandel tillföretaget har uppgår22 1 § enom som en

marknaden och uppgår till minsttredjedel omsättningav en som
tvåhundrafemtio miljoner tyska mark föregående räkenskapsår.

ställningVidare föreligger dominerande påpresumtion för att en
2marknaden föreligger den mening i 22 §i som avses om

hälften marknaden,två eller företag har minsttre gemensamt av-
eller

två tredjedelarfem eller färre företag har minstgemensamt av-
marknaden

företagFrån denna presumtion undantas sådanasenare vars
hundra tyska mark föregåendeomsättning inte överstiger miljonerett

räkenskapsår.

för ställning andra fall"Presumtion dominerande i

den tyska konkurrenslagstiftningen ytterligare antal s.k.I ettanges
presumtioner för företagsförvärv skall skapa ellernär ett anses
förstärka ställning.dominerande "presumtioner" inteDessa utgören
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främst syftetegentlig mening tjänarpresumtioner i utgörautan att
förvärv bör bli föremål förriktlinjer vid prövningen ettav om

undersökning och ingripande.
för transaktionl föreligger presumtionEnligt 23a § GWB att en
marknadeneller förstärker dominerande ställning påskapar omen

två miljarder tyskaföretag med omsättning överstiger1 ett somen
föregående räkenskapsår slås medmark samman

tillmarknadsandel uppgåri företag harett ensom en som
ochmarknad karaktäriseras småtjugonde marknaden och denna avav

marknadsandelföretag harmedelstora utgörgemensamt en somsom
marlmaden, ellertvå tredjedelar av

marknaddominerande ställning påii företag inneharett enensom
etthundrafemtio miljoner tyska marköverstigermed omsättningen som

tolvberörda företagens sammanlagda omsättning överstiger2 de
förföregående räkenskapsår och omsättningenmiljarder tyska mark

miljardde berörda företagen överstigeroch minst tvåvart ett av enav
räkenskapsår.tyska mark föregående

för dominerande ställning vid2 presumtionI 23a § GWB ges en
skall flerafall. Enligt vad däroligopolsituationer i vissa som anges

ställning på marknadenföretag ha dominerandegemensamt anses en
bl.a.om

ochhar den marknadsandeleneller färre företag delsi störstatre
till hälftenuppgår minstdels marknadsandel sammantaget avsomen

marknaden
marknadsandelen ochfärre företag dels har denii fem eller största

tvåtill minstmarknadsandel uppgårdels sammantagetsomen
för det fallgäller intemarknaden. presumtiontredjedelar Dennaav

föreligga kon-sannolikt kommerföretagen kan detvisa är att attatt
ellermarknaden efter transaktionenkurrens mellan företagen på även

ställning påha någon överlägsenföretagen kommerinte attatt
marknaden

redandet gäller förstärkningkan tilläggasDet näratt av en
ställning förfarandenexisterande marknadsdominerande är även som

marknadsandelen betydelse-leder till mycket blygsam ökning aven
fulla.

Även uppfylldade formella kriterierna för förbud skulleett varaom
marknadsdominerandekan förfarande finna försvar trots attett en-

förvärvet medför förbättringställning skapas eller förstärks om en av-
effekterna ökadkonkurrensförhållandena de negativaöverväger avsom

förkoncentration. Regeln dock endast skapandet enavser av
konkurrensen marknadsstruktur. har det därvidI praxismer gynnsam

29 frånundantag denna regel, 23a 2 §För GWB.se
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ställts krav på direkt samband kan föreligga mellanvisasatt ett
förvärvet och de effekterna på konkurrensen. Fördelar för depositiva
inblandade företagen eller samhälleliga synpunkter, bevarandet.ex. av
arbetstillfällen, inte i beaktande.tas

Anmälningsregler,4.6.5 m.m.

inledningsvis föreskrivs anmälningsskyldighet för sådanaSom berörts
förfaranden uppfyller lagen kriterier.i angivnanärmaresom
Förfarandet kan därvid underkastat antingen förhandsanmälanvara
eller efteranmälan. Avgörande för vilken kategori transaktionsom en

omsättningfaller de berörda företagensunder är

örhandsanmälanF

föreskrivs transaktioner skall anmälas tillGWB vissaI 24a § att
de genomförs. Skyldighet förhands-konkurrensmyndigheten innan att

blaanmäla transaktionen föreligger när
två miljarderde berörda företagens omsättning uppgår tillett av-

mark eller hela världen föregående räkenskapsår, ellertyska imer
för och minst två de berörda företagenomsättningen ettvart av av-

uppgår till miljard tyska mark eller i helai transaktionen meren
föregående räkenskapsår.världen
berörda företagen skyldiga efter genomförandetDe är att av

anmälan konkurrensmyndigheten.inlämna förnyad tilltransaktionen en
möjlighetmed denna anmälan myndighetenSyftet är att attsenare ge

dengenomförts ikontrollera transaktionen på sättatt angavssom
ursprungliga anmälan.

Efteranmälan

kanuppfyller för förhandsanmälantransaktion kriteriernaEn intesom
anmälningsskyldighet efterhand.underkastad reglerna iomvara

föreligger de berördaSkyldighet anmäla sådan transaktionatt omen
femhundraföretagens sammanlagda världen överstigeromsättning i

föregående räkenskapsår.miljoner tyska mark

292 banker, försäkringsbolag, gäller särskilda regler beräkningförFör m.m. av
omsättning.
2 sådanal bestämmelsen tillämpas dock transak-Se 24a § GWB inte

faller under 2 § GWB.tioner 23 6som
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efteranmälan skallomfattas reglernatransaktionEn omavsom
transak-eftertill konkurrensmyndighetendröjsmålanmälas attutan

genomförtstionen har

Irland4.7

konstruktionAllmän4.7.1

infördesföretagsförvärvkontrolllagstiftningenirländskaDe om av
finns intagna icentrala bestämmelsernaochmellan 1978 1996. De

finnsbestämmelserControl Vissa1978.and akeovers ActMergers T
Amendment Act 1987,PracticesRestrictiveockså intagna i
Amendment 1996.Competition ActochCompetition IV 1991Act

företagsförvärvhuvudsakligenriktar sigBestämmelserna mot som
handeln medbegränsarellerbegränsar konkurrensenhindrar eller

sättz.skadligtallmän synpunktpå frånoch tjänster ettvaror
förEmploymentandfor över-The EnterpriseMinister ansvarar

utredningenföretagsförvärv.kontroll Denvakning och närmare avav
Authority.theärende genomförs Competitionett av

förvärv.anmälningsskyldighet för vissalagen föreskrivsI typer av
för prövning.anmälas till ministernförvärv skallanmälningspliktigtEtt
åtgärd eller,skall lämnasförvärvetskall beslutaDenne utansnarast om

för anmälandagar från tidpunktentrettiofall, inomi senastannat
förAuthoritytill the Competitionärendet skall överlämnasbesluta att

särskild utredning.
tid ministern idenskall eller inomMyndigheten snarast, senast som
och överlämnagenomföra utredningenbeslutar,fall särskiltannat en

förvärvets effekter.rapport om
konsultationeroch efter eventuellaEfter ha tagit del rapportenatt av

skallförvärvetskall beslutaberörda ministernmed andra ministrar om
godkännas på vissaförvärv får ocksågodkännas eller förbjudas. Ett

bundenvid prövningen intevillkor. skall ministernDet ärattnoteras av
Authorityden the Competition gjort.bedömning som

genomförasandra tillgångar får innanaktier eller inteFörvärv av
från tidpunktenfall, inom månaderärendet avgjort eller, iär treannat

för anmälan förvärvet.av

294SC 23 l § GWB.
2958cc.82.
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tillfår överklagasförvärvsärendeiministernbeslutEtt ettav
tillbegränsaddomstoleniCourt. PrövningenHigh ärdomstol the

rättsfrågor.
överklagas.High kan intethe CourtmeddelatbeslutEtt av

förvärvsbegreppet4.7.2 Närmare om

flera företagellertvålagens meningföreligger iföretagsförvärvEtt om
inomverksamhetbedrivamåsteenterprise2°° vilka minst ettav—

.297kontrollsammanförs underlandet- gemensam
ellerkontrollunderstå ettFöretag enperson,omgemensamanses

frågorbeslut ifattahar möjlighetsamverkar, attpersoner somavgrupp
företagenberördadeledningen avavsersom

kontrollunder närockså komma ettföretagTvå gemensamanses
ellerförvärv påföretag sättannatgenom

majoritetellertillsättarättighetenerhåller avsättai att aven
ellerandra företagetdetledningsgruppen istyrelsen ellerledamöterna i

tjugofemöverstigerföretagetröstandel i procenterhållerii somen
redanföretaget inteunder förutsättningrösträttigheterantalet attav

röstandelfemtioinneharförvärvetinnan än procentsmer
företagföreligger ocksålagens meningföretagsförvärv i när ettEtt

delarväsentligaellertillgångarföretagsförvärv annatettavgenom
ochmarknadenväsentlig delellerpå helaföretagetdärav ersätter aven

miljonertioöverstigerförvärvade tillgångarnadevärdeti av
ellerräkenskapsårföregåendepundirländska

överstiger tjugotillgångarnaomsättningdenii genereras avsom
.’°°föregående räkenskapsårpundirländskamiljoner

förvärvför vilka prövasGränser4.7.3 som

allaundantagmed vissafallerprövningsområdelagensInom -—
lagens meningförvärv iellersammanslagningtransaktioner utgörsom

förvärv.anmälningspliktigatröskelvärdenuppnår angivnaoch som
transaktionerangivnafaller vissaUtanför området typernärmare av

theprofit inengaged formMed partnership"aenterprise person oravses
of services....the provisiongodssupply distribution of oror

297 13a.Sec.
298 13b.Sec.
29° 13c.Sec.
’°° 13c.Sec.
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Äveninom bl.a. banksektom. förvärv bl.a. konkurrsförvaltare ärav
undantagna från prövningsområdet.

Territoriell avgränsning

Som tidigare berörts faller lagensinom tillämpningsområde sådana
företagsförvärv där minst företagen bedriver verksamhet inomett av
landet.

Även företagsförvärv mellan utländska företag detävenanses om-
inte sker något förvärv aktier eller tillgångar faller underav som
irländsk lag falla den irländskainom lagens tillämpningsområde om——
förvärvet medför kontrollen inhemskt företag övergår tillöveratt ett ett

Ävenföretag. förvärvsådana medför i praktiken anmälningsannat
plikt

4.7.4 Kriterier för ingripande

Som inledningsvis berörts skall ministern beslutaantingen inteatt
ingripa förvärvet eller överlämna ärendet till the Competitionmot
Authority för utredning och erhållande myndighetensnärmare av
bedömning transaktionen. Myndigheten skall i sin bedömning därvidav
ange

...its opinion wheter the proposed take—overto notas or merger or
concerned would be likely restrict competition restrainto prevent or or
trade goodsin service and would be likely against theto operateany or

good..."3°3common

Vid bedömningen skall myndigheten hänsyn b1.a.’°tillta
tillförseln och tjänsterav varor-
produktivitets- och rationaliseringsvinster-
tillträde till marknader-
aktieägamas intressen-
de anställdas intressen-
konsumenternas intressen-
anställningsnivåer-
regional utveckling-

3°‘ Se Rowley Baker, 807s.-
3 Se ovan.
3" Section 82a.
3°4Section 82b.
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berör konkurrens-har faktorerkan framhållas i praxisDet att som
faktorer påverkarförhållanden och konsumenternas intressen samt som

beaktats.anställningsnivåer särskilt
transaktionens tillåtlighetbedömningskall vid sinMinistem av

åtagandenoch andra internationellasärskilt beakta konventions-

Anmälningsregler4.7.5

tvåanmälningspliktigt vardera minstförvärvplaneratEtt är avavom
involverade företagen harde

ellermiljoner irländska pundtill värde minst tioi tillgångar ett av
irländskamiljoneruppgår till minst tjugoomsättningii somen

pund.
bedömsanmälningsskyldigheten- detfår beslutaMinistem att om

omfatta andrasynpunkt skallpåkallat från allmän även typer av-
angivnasärskiltförvärv de lageniän

. förparlamentetunderställas det irländskasådant beslut måsteEtt
godkännande för bli giltigt.att

skall anmälas till ministernanmälningspliktigt förvärvEtt senast
eller tidsperiod denne bestämmer.månad deninom som annarsen

involveradeför alla företagAnmälningsskyldighet föreligger ärsom
proposedinvolved...each of the enterprises införvärveti a

merger....
medförakanfullgöra anmälningsskyldighetenUnderlåtenhet att

straffansvar.

3°5 Rowley Baker, 815.Section l13; ävense se s.-
3°6Lagen med "involveradeinnehåller någon definition vadinte av som avses

involverade detbrukar vanligen med företagföretag. praxisI anses
det förvärvade företaget.förvärvande och

Genom Monopolies Newspapers Order 1979the Takeovers andMergers,
till företagsförvärvutvidgades anmälningsskyldigheten omfatta ävenatt som

dagstidningar newspaper.involverar företagminst ett utgersom
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4.8 Finland

4.8.1 Bakgrund

finska konkurrenslagstiftningen har under de årenDen senaste
utvecklats allt inställning till åtgärder begränsarsträngaremot somen
konkurrensen. nuvarande lagen konkurrensbegränsningarDen om
480/92, nedan konkurrensbegränsningslagen, trädde kraft deni l

därefter ändratsseptember 1992. har i vissa avseenden, bl.a. iLagen
fråga det sakliga tillämpningsområdet. Gällande bestämmelserom
grundar sig huvudsakligen på förbudsprincipen. Enligt lagen bl.a.är
anbudskarteller, avtalande och produktionsbegränsningarpriserom

uppdelning marknaden och leveranskällorna förbjudna kon-samt av
Enligt dominerandekurrensbegränsningar. lagen missbrukär även av

ställning på marknaden förbjudet. Andra konkurrensbegränsningar än
de direkt förbjuds bedöms missbruksprincipen.i lagen enligtsom

omfattar allmänhet konkurrensbegränsningarområde i inteLagens som
inskränker konkurrens utanför landet de berörekonomisk inteom en
finsk kundkrets.

Gällande konkurrbegränsningslag innehåller särskildainga
tillsyn och kontroll företagsförvärv. Enligt §bestämmelser llom av

dock ålägga näringsidkare anmälakan konkurrensmyndigheten atten
företagsförvärv till myndigheten.sina

heller förbjudas, detföretagsförvärv kan således inteEtt även
marknaden ellermedför betydande minskning konkurrensen påaven

ställning marknaden eller monopol uppkommerdominerande på att
följd det.som en av

finska konkurrenslagstiftningensyfte effektivisera denI att
konkurrenslagstiftningenföreligger lagförslag innebär det iattett som

företagsförvärvinförs bestämmelser kontroll propositionenIom av
anförs skäl för införande sådana bestämmelser bl.a.ettsom av :

de metoder med hjälp och deFöretagsförvärv vilka företagenär en av av
förhållandenolika sektorerna ekonomin till föränderligainom siganpassar

marknaden. Effekterna företagsförvärv kan skadliga ellerettav vara
samhället.nyttiga för koncentrering näringsstrukturen kanEn av vara en

naturlig följd konkurrensprocessen, och med ineffektiva företagi attav
gallras från marknaden.bort Ifall koncentrering företagsstorleken ger en

branschens synvinkel effektivare, kan företagsförvärvär göraettsom ur

m Se Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar ändringom av
lagen konkurrensbegränsningar och andra lagar anknyter till denvissaom som
propositionen lämnad decemberi 1997.
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konkurrens-internationellteffektivare och företagennäringsverksamheten
handeln ochinternationellaökandedenföljdkraftigare. Som aven
nödvändig istrukturomvandling följaktligendylikkonkurrensen är en
ekonomiskaeuropeiskadenskedettredjemånga branscher. Det av

också öka denår kommerplaneras börja 1999,unionen, attmonetära som
konkurrensenskärpsmånga branscher. Dessutomkonkurrensen iutländska

Europeiska unionens inrehuvudmarknadsområdenexportindustrins när
behovetdetta lägefullständig. Imarknad blir att tryggaaccentuerasmera

och ökaproduktutvecklingochfråga forskningtillräckliga i omresurser
metodmången gångkanföretagförvärva attföretagsstorleken. Att vara en

skälstatsmakten har inteochhårdare konkurrensen,den allt attklara sig i
måste bromsas.utvecklingutgå ifrån dennaatt

verkningar. Enockså skadligahaemellertidkanKoncentreringen stora
ökning företags-ochkoncentrerande riktningutveckling ikraftig aven

på hemma-konkurrensställningnågot företagsförstärkastorleken kan
företagsförvärv kanlängre fungerar. Ettinteså konkurrensenmarknaden att

marknadendominerande ställningsådantill uppkomstenleda somenav
skadligtinverkarochkonkurrensenförhindrarbetydligt som

ocksåkanmed koncentreringenochIutvecklingen inom näringsgrenen.
lönar sig förså det längreöka inteinträde branschenhindren för i att nya

branscheninträdehindren för imarknaden. Om ärkommaföretag utatt
säkerhet konkurrensenpotentiell konkurrens ingenbetydande, attutgör en

det möjligtmarknadensaknastillräcklig konkurrens görDetfungerar. att
samhällsekonomiskaverksamhet, vilket medförineffektivutövaatt

påberornågon produktionsfaktorsådan prisstegring förförluster. En som
för dekonkurrenskrafteninternationelladenförsvagarkoncentrering

fall kanfråga.produktionsfaktom i Iberoende värstaföretag är avavsom
beteendeprisnivå och ihögikoncentreringennackdelarna ett somensesav

Behovetsamhällsekonomin.verksamhet inomeffektivförhindrar av en
särskiltframhävsföretagsförvärvtillsynnationell över

ocksåfinska kandenPå liten marknadhemmamarknadsområdena. somen
grad.betydande Denminska konkurrensen ienskilt företagsförvärvett

avstånd tillgeografiskaoch vårt landslitenhetsamhällsekonominsfinska
inträdeutländska företagsminskar redan i sigCentraleuropamarknaderna i

exportmarknadsområdena, där företagenPå möterskala.branschen ii större
mindre.tillsyn mycketnationellbehovetinternationell konkurrens, är av

ingripa ibehörighethardagens läge intekonkurrensverket iEftersom att
anmälningsskyldighet idenverket, haranmäls tillde företagsförvärv som

konkurrensbegränsningslagen ipåsig 11 §fråga företagsförvärv somom
gällandeOcksåbetydelse.informativpraktiken endast haft ringa, om

ingripamöjlighetergodamyndigheternakonkurrensbegränsningslag attger
mellankonkurrensenbegränsarsamarbeteavtalsbaseradedeti som

pådominerande ställninguppnåddmissbruk redanoch iföretagen av
allskonkurrensbegränsningslagen intefrånutgåendemarknaden, kan man

kartell-exempelmarknaden. Tillkoncentreringskadligingripa i
förbjuds lagen,ikonkurrensenbegränsarsamarbete enmensom

kanDärföralls tillsynen.omfattas inteägandetkoncentrering avav
förhindraskartellsamarbeteingripande ikorikurrensmyndigheternas genom

Konkurrenspolitisktmed äravtalssamarbetet ägararrangemang.ersättsatt
iendast kan ingripakonkurrenstillsynenohållbartdet dock ettatt

vad gällertillfälligochsamarbeteavtalsbaserat artär merasvagaresom
skadligare företagsförvärven.alls debindningar, inte imen

pådominerande ställningharföretagbeteendet hosAven ett som
förbudetmed hjälpövervakasdagens lägemarknaden kan redan i motav
ingår §på marknaden i 7ställningdominerandemissbruk somav

konkurrenstillsynen inteomfattarkonkurrensbegränsningslagen. Däremot
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alls sådan uppkomst eller förstärkning dominerande ställning påav en
marknaden eller uppkomst monopolsituation följdärens av en som en av

företagsförvärv. Enbart övervakningett i efterhand missbrukgenom av av
dominerande ställning kan alla skadliga effekter företagsförvärvettav som
har lett till dominerande ställning inte undanröjas. beror påDetta att
konkurrensverkningama företagsförvärv kan så kraftiga detett attav vara
inte möjligt korrigeraär dem sådan övervakningatt beteendetgenom av

sker i efterhand, eller på övervakning beteendet inteattsom ärav
tillräcklig. hellerInte prisstegring till följd koncentreringen kanen av
kontrolleras effektivt med missbruksövervakning enligt § konkurrens-7
begränsningslagen. För prissättning skallatt missbrukanses som av
dominerande ställning på marknaden skall den uppenbart oskälig.vara
Emellertid kan prisstegring nårinte till denna förbudströskel ocksåsom upp

skadlig för konsumenterna och samhällsekonomin. Avsaknadenvara av
konkurrens kan också skada den dynamiska ekonomiska effektiviteten på

inte omfattas tillämpningsområdetsättett för övervakningensom av av
missbruk dominerande ställning på marknaden enligt § konkurrens-7av
begrfinsningslagen.’°°

4.8.2 Närmare begreppet företagsförvärvom

Enligt lagförslaget skall bestämmelserna kontroll företagsförvärvom av
tillämpas på alla fall företagsförvärv i och11 § enligtav som avses som
ll hör§ till bestämmelsemas tillämpningsområde tillämpas.a

Regleringen omfattar samtliga näringsgrenar. Också sådan närings-
verksamhet bedrivs offentligt samfund faller inom prövnings-som av
området. Bestämmelserna tillämpas dock inte till den del det gäller
myndighetsutövning.

Inom bestämmelsemas tillämpningsområde faller sådana struk-
turella syftar till överföring bestämmanderättenarrangemang som av
eller överlåtelse afffarsverksamhet.parternasav

Med företagsförvärv förvärv sådan bestämmanderättavses av som
i 1 kap. 3 § lagen aktiebolag 734/1978 eller förvärvavses om av

motsvarande faktisk bestämmanderätt. Bestämmanderätt kan grunda sig
bl.a. på erhållen röstmajoritet i samfundet eller erhållen rätt att utse
flertalet medlemmarna i samfunds ledande ellerett annatav attorgan

flertalet Ävende skall medlemmarnautse ledningen.iutseav som om
de kriterier för bestämmanderätt i lagrummet inte ärsom avses
uppfyllda, kan betraktas företagsförvärvarrangemanget ettsom om

förvärvet motsvarande faktisk bestämmanderätt uppnås.genom en
Bestämmanderätt kan förvärvas eller flera. Förvärvav en av

bestämmanderätt leda också till bildande samföretag Fleraettav
näringsidkare förvärva bestämmandeätt då rättengemensamtanses att

g Se proposition med förslag till lag ändring lagen konkurrens-om av om
begränsningar, 9 ff.s.
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verksamhet.tillbundeninflytandebestämmande är gemensamutöva ett
förvärvamaföreliggaexempelvis närkanbestämmanderättGemensam

huravtalömsesidigtträffatde hareller ettsamäganderätt när omhar
skallinflytandetbestämmande utövas.det

indirekt,förvärvaskanföretag äveniBestämmanderätten annatett
moder-vilketiföretagtredjeskerförvärvet ettexempelvis när genom

bestämmanderätt.företagen utövar

Prövningsornrådet4.8.3

lageniprövningsområdet vissa närmarefaller inomförslagetEnligt
föromsättningensammanlagdadendärochtransaktionerangivna
föromsättningenochmarkfinskamiljardertvåöverstigerparterna

Tillmark.miljoner150överstigerförvärvetitvåminst parternaav
sammanslut-allahosomsättningenskall räknasomsättningköparens

inflytande.bestämmandeomfattasningar sammaavsom

handläggningsförfarandet,ochAnmälnings-4.8.4

m.m.

konkurrens-tillanmälasföretagsförvärvskalllagförslaget ettEnligt
Konkurrensmyndighetenförvärvstidpunkten.frånveckaverket inom en

månadinomochförvärvet senastdröjsmål prövadärvid enskall utan
undersökaskälföreligger närmaredet attbeslutfattadärefter om

förvärvet.
verk-ellergenomförasinteföretagsförvärvfårförslagetEnligt ett

medgesdettaintepågår,undersölmingsförfarandet avmedanställas om
bestämmelserinnehållerFörslaget även omkonkurrensmyndigheten.

ochuppfyllsanmälningsskyldigheten intefalldetförsanktioner att
bryts.förvärvetverkställandeförbudet mot av

framställanpåkonkurrensrådetförslås avlagförslaget attI
förbjudabehörighet ettskall attkonkurrensmyndigheten ges

påställningdominerandesådanblirföljdendär attföretagsförvärv en
förhindrargradbetydandeförstärks ielleruppkommermarknaden som

den.delväsentligpåellermarknadenfinskapå den avkonkurrensen en
propositio-enligtskallkoncentrationeffekternaskadligaDe enav

frånåtagandenochförhandlingundanröjashandforstai genomnen
verlcningamaskadligadepropositionen attsida. Iföretagens omanges

förställsvillkorundvikas attkanföretagsförvärv genomettav
ikonkurrensmyndighetenbörföretagsförvärv,genomförandet ettav

villkordeoch bestämmaförhandlaframställningförstället göraatt en
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skall följas. Enligt vad vidare bör företagsförvärvsom ettsom anges
förbjudas endast i det fallet villkoren inte räcker förtillatt att trygga
uppätthållandet konkurrensen på marknaden.av

Konkurrensmyndighetens talan företagsförvärv skallatt ettom
förbjudas skall enligt förslaget föras inom månader från dentre
tidpunkt myndigheten fattade beslut inleda fortsatt utredning.attom

Enligt förslaget bör konkurrensrådet meddela sitt beslut i ärendet
inom månader från det talan väcktes.tre Om konkurrensmyndigheten
eller konkurrensrådet inte meddelar beslut inom tid skallutsatt
förvärvet ha blivit godkänt.anses

De villkor konkurrensmyndigheten har ställt kan överklagassom
hos konkurrensrådet.

Konkurrensrådets beslut i ärenden gäller företagsförvärv kansom
överklagas högsta förvaltningsdomstolen.

4.9 Norge

4.9.1 Allmän konstruktion

Konkurrensrättsliga bestämmelser för kontroll företagsförvärvav
infördes i Norge första gången 1988. Nuvarande bestämmelser finns
intagna i Konkurrenseloven, infördes 1994.som

Bestämmelserna riktar sig företagsförvärv medförmot attsom
konkurrensen på marknaden väsentligt gradi hindras och som
därigenom motverkar lagens syfte.

Det norska Konkurransetilsynet, friståendeutgörsom en
myndighet, har huvudansvaret för övervakning och kontroll av
företagsförvärv.

Den norska lagen föreskriver inte någon obligatorisk anmälnings-
skyldighet. förvärvEtt får förhandsanmälas till konkurrensmyndigheten
för prövning. Förhandsanmälan förekommer relativt sällan. Myndig-
heten får nonnalt kännedom företagsförvärv andra källor,om genom

media.t.ex.
Konkurrensmyndigheten skall månader från tidpunktensenast tre

för anmälan besluta förvärvet skall lämnas åtgärd ellerutanom om en
undersökningnärmare skall Om myndighetenäga inte meddelarrum.

något beslut inom tidsfristen får myndigheten inte ingripa motsenare
förvärvet.
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inommyndighetenanmäls kanförvärvet inte senastOm sex
ingripabeslutmeddelagenomförandeefter förvärvets attmånader om

till år.utsträckasfallsärskildatidsfrist kan idet. ettDennamot
hand söka nåförstamyndigheten i överens-lagenI att enanges

minskasyfteåtgärder ividtamedkommelse attattparterna om
konkurrensen.effekter pånegativaförvärvets

marknaden ipåkonkurrensenmedförföretagsförvärvEtt attsom
kanMyndighetenmyndigheten.får förbjudashindrasväsentligt grad av

förmed åläggandeförening attförvärvet i parternaockså godkänna
egendom.avhända visssig

tillfår överklagasförvärvsfrågorbeslut iKonkurrensmyndighetens
överklagasbegränsad omfattningbeslut kan iRegeringensregeringen.

rättsfrågan.begränsad tillprincipiDomstolsprövningendomstol.till är

förvärvsbegreppet4.9.2 Närmare om

mening:lagensföretagsförvärv imedvad§ 3-11I avsessomanges

elleraksjerfusjon,ogsåbedriftserverv"Med aververvmenes
bedrift.delvisandeler erverv avog

två ellerinnebärfaller transaktionertillämpningsområdet attInom som
företagandelareller iaktierförvärvslås ettföretagflera avsamman,
andelarellerförvärv aktierVidföretag.delarförvärvoch ett avavav

inflytandetill bestämmandeleder överförvärvetavgörande ettär om
exempelvisbedriftdelvisMed begreppetföretaget. avseserverv av

ellerproduktionverksamhet formdriver iföretagdel ett avsomaven
ellersjälvständig enhetochhandel med företagets utgör ensomvaror

produktionslinje.en

vilka förvärvför4.9.3 Gränser prövassom

alla transaktionertillämpningsområde faller utgörlagensInom som
landeteflekt inomoch harlagens meningföretagsförvärv i som

ochbank-förvärv inomfaller bl.a. vissaprövningsområdetUtanför
försäkringsverksamhet

.

430 bedriftsrervervretningslinjer for inngrepKonkurrensetilsynets mot
november 1996, s.
311§
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4.9.4 Kriterier för ingripande

Vid prövning företagsförvärvs tillåtlighet huvudregelnett är attav
ingripande skall ske förvärvet medför konkurrensen påattom
marknaden i väsentligt grad hindras:

Konkurransetilsynet kan gripe inn bedriftserverv, dersom tilsynetmot
finner vedkommende vil före til eller forsterke vesentligat erverv en
begrensning konkurransen strid med formåleti lovensi § 1-1.av

I § 1-1 "Lovens formål o for effektiv brukatt sörgeanges er a av
samfunnets ved å legge til for virksom konkurranse.retteressurser
Faktorer särskilt beaktas vid prövningen bl.a. marknads-ärsom
koncentration, förekomsten potentiell konkurrens och effektivitets-av
vinster.

4.9.5 Anmälningsregler

Som tidigare innehåller den norska konkurrenslagen inte någranämnts
bestämmelser föreskriver anmälningsskyldighet företags-som av
förvärv. Förvärvspartema kan dock anmäla förvärvet till konkurrens-
myndigheten för förhandsprövning.
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lagstiftningTidigare5

Inledningl

konkurrens-funnitstid tillbakalångsedan relativtLagstiftning har mot
konkurrensfungerandeeffektiv,hindrarbegränsningar ensom

infördes iföretagsförvärvkontrollförlagbestämmelserSärskilda av
konkurrenslag.års1982konkurrenslagstiftningensvenskaden genom

för-införandetbakgrunden tillförredogörskapiteldettaI av
regel-utformningenoch denlagvärvskontrollen i 1982 års närmare av
redo-översiktliglämnasbestämmelser. Vidaremateriellasystemets en

ändradtilloch förslaganalyserKonkurrenskommitténsförgörelse
området.pålagstiftning

konkurrenslagårs19825.2

Bakgrund5.2.1

dessochnäringslivetiakttas inomkunnatökade koncentrationDen som
under 1970-särskiltuppmärksammadespåverkan konkurrensenpå

första del.talets
lagstiftningenriksdag motårstill 1974 översynmotionerI avom

koncentrationstenden-uttryckteskonkurrensbegränsningar överoroen
dessa motionerbegärdes inäringsliv.svenskt Deni översyn somserna

gjorde detlagstiftningbl.a. skärptpåinnefattade också krav somen
företagsförvärv.kontrollenmöjligt ökaatt av

bl.a.uppdragitillsattes 1974, attKonkurrensutredningen, gavssom
samhället ochområden inomcentralapåutvecklingenanalysera hur

konkurrensbegräns-förförutsättningarnahade förändratekonomin
därvidframhöllsutredningsdirektivenningslagstiftningen. attI sam-

och 305 ff.Z 89 fbl.a. SOU 1978:9lagstiftningsarbete,tidigareAng. s.se
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gående eller långtgående samarbete mellan företag utgjordestörre ett
problem och konsekvenserna sådana koncentrationsåtgärder tillatt av
följd företagens storlek kunde bli mycket vidsträckta och beröraav en
rad näringspolitiska aspekter. Enligt direktiven skulle utredningen
därför bl.a. bedömningen sådana frågoröverväga borde bli före-om av
mål för övergripande politisk bedömningäven och i sådana fallen om

särskild beslutsordning borde införas.en
Utredningen, avlämnade1978 sitt betänkande SOU 1978:9som
konkurrensbegränsningslag,Ny föreslog för kontrollatt ett system av

företagsförvärv infördes. Utredningen byggde sina överväganden bl.a.
på genomgång koncentrations- och förvärvsutvecklingen i deten av
svenska näringslivet Utredningen behandlade inledningsvis frågan

koncentrationsutvecklingens påverkan på konkurrensförhållandenaom
och uttalade härvid bl.a.:

"Enligt koncentrationsutredningens analys hade i slutet 1960-taletav
svenska företag de flestai branscher nått fråninte den kostnadssynpunkt
fördelaktigaste storleken, dvs. det fanns stordriftsfördelar i produktion,
distribution eller administration inte utnyttjades och därmed drivkraftersom

fortsatt koncentration. företagsstorlekenAven ökat undermot en om senare
år, finns det mångafortfarande områden i näringslivet med outnyttjade
stordriftsfördelar. tekniskaDen utvecklingen går dessutom i riktning mot att

stordriftsfördelar uppstår.nya
Det finns dock marknadsmekanismer, lederäven utvecklingen isom

decentraliserande riktning. viktigasteDe dessa teknologierär attav nya
ständigt skapas och vissa dem kan utnyttjas ekonomiskt vid driftatt ävenav

liteni skala. Nya material, olika plast, omvandlasättt.ex. typer attav nya
utvecklingenenergi, elektronikeninom har på områdenvissa detgjortosv.

lättare med nyetablering. Därigenom kan konkurrensen öka inom dessa
områden och inom närliggande områden, däräven substitut för de nya
produkterna produceras. avgörande betydelseAv för koncentrationenatt
bromsas således möjligheten etablera företag.är att nya

faktor,En minskar koncentrationstakten, stordriftär attannan som
ibland förenad med nackdelar administrativtär slag. Okad byråkratise-av

försvåradring, kommunikation eller minskad flexibilitet blir ofta följden av
enheter. Decentralisering inom företag löser vissa dessastora stora av

problem, långt ifrån alla. Svenska företag har sannolikt endast undan-men
uppnåtttagsvis den storlek, där dessa administrativa problem uppträder i

sådan utsträckning de inte kompenseras de företagsekonomiska för-att av
delarna med stordrift.

Koncentrationen kan ske olika det första kanFör konkurrensensätt.
leda till företag prismässigt, kvalitetsmässigt, finansiellt elleratt som av
andra skäl underlägsna slås Om denna utslagningär inte kompenserasut. av
nyetablering, blir följden koncentration. En koncentrationtypen annan av
åstadkoms förvärv, samgåenden och samarbete olika slag mellangenom av
företag. Syftet åtgärdermed dessa kan stärka konkurrensförmåganattvara
for det företaget. Samtidigt begränsas regel konkurrensen mellanegna som
företagen. kanDetta i sig frånmotiv företagens sida åtgärderna.förettvara

3 SOU 1978:9 291 ff.s.
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familje-roll.väsentlig Förmotivsäljarensspelar oftaVid förvärv en
generationsskifte.orsakasförsäljningkanföretagen t.ex.aven

synpunkt.från samhälletsbetydelsefulltgår tillkoncentrationen ärHur
frånfördelarkan haföretagutslagningKoncentration av svagagenom

medföradet kansamtidigteffektivitetssynpunkter,långsiktiga som
fördel framförarbetstagare. Enberördakort sikt förnackdelar t.ex.

dedock vissakanförvärvskerkoncentration att svagaavvaragenomsom
ochkrisenövervinnakonkurrensenkvar ide finnskanföretagen genomom

Utslags-utvecklingteknisklågatill priser,bidraökad effektivitet osv.
däremotVid förvärvöverlever.effektiva företagdetgivande ärär, att som

alltidbehöver inteoch förvärvetomedelbartkonkurrensennormaltminskar
stärkaenbartexempelviskanSyfteteffektiviteten. atttill höjasyfta att vara

Videffektivitetsvinster.medfördettamaktpositionen,den utan attegna
fore-effektivafråga detsåledesdet intebehöver mestförvärv attomvara

Å fördelar förandramedförakan förvärvsidanandraväxer. sam-taget
sysselsättning.stabilhället, t.ex. en

leda tillsmåningomsåkan densker, attkoncentrationenhurOavsett
minskad ellerbildas, medmarknadermonopolistiskaoligopolistiska eller

den,således konkurrensensiligger attkonkurrens. Det naturingen om
elimineratill sluttendensuppnås, harkanstordriftsfördelar attytterligare en

konkurrensfrämjandegällerdetdilemmaskaparsjälv. närsig Detta ett
olikakonkurrensfungerandeupprätthållapolitik. Lyckas genomenman

tilllederkoncentration,fördärvasså resultatetåtgärder, kan somgenom 3jämviktsläge.stabilt0rd ingetmed andrafinnsminskad konkurrens. Det

huruvida kon-fråganutredningenkonstateradeSammanfattningsvis att
kundeförorda inteekonominkonkurrens ieller attcentration var

marknadsärskildför varjemåsteallmängiltigt prövasbesvaras utan
all-behövde intemarknaden. Detrådde påförutsättningarefter de som

detkundebl.a.dessa begrepp,mellanmotsättningföreliggatid varaen
mellanuppstodtävlansåkoncentrationenökanödvändigt att t.ex.att en

näringslivetiKoncentrationenjämstarka.konkurrenter är merasom
konkurrensenföljddirekt attkunde således svagagenomavvara en

företagsförvärv.eller bero påförstföretag slås ut
förÄven verkningarpositivamedfördeoftastföretagsförvärvom

marknads-rationellareeffektivitet,förbättradsamhället, t.ex. genom
konkur-och bättreteknisk utvecklingtill snabbaremöjlighetstruktur,

utredningen,enligtkundeutlandetbl.a.rensförmåga gentemot man,
företagsförvärvsamhälletförolägenheterfrån debortse ettinte som

konkurrensbegräns-olämpligaformmedföra, ikundeibland t.ex. av
struktur-önskvärdsynpunkt ickeindustripolitiskfrånningar, en

Utred-sysselsättningen,verkningar pånegativaomvandling, m.m.
konkurrenslagstiftningenbakgrund det idennaföreslogningen attmot

företagsförvärv.kontrollförinfördes ett systern av

3 1978:9 70SOU s.
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Enligt utredningsförslaget skulle endast företagsförvärv där det för-
värvade företaget hade viss minsta storlek falla inom prövnings-en
området

Prövningsområdet omfattade transaktioner innebar förvärvsom av
rörelse eller del rörelse, förvärv aktier aktiebolagi och andelav av av
handelsbolag och förvärv fusioner mellan aktiebolag eller mel-genom
lan ekonomiska föreningar

Undantagna från prövningen enligt förslaget förvärv inomvar en
koncern, nyemissioner i princip innebar oförändrade ägarförhål-som
landen fall,i vissa utbyte fordran enligt skuldebrev aktie.samt, motav

Själva prövningen skulle enligt förslaget innefatta Vägningen av
för- och nackdelar från allmän synpunkt. Vid bedömningen skulle sär-
skilt beaktas hur förvärvet kunde påverka prisbildningen, effektiviteten
inom näringslivet och näringsutövning ägarkoncentratio-samtannans

inom näringslivet, sysselsättningen, berörda arbetstagares ochnen
kommuners intresse konsumenternas intressen. Vidare skullesamt

intressen också beaktas.ägarnas
Ingripande förvärvet skulle ske regeringen medde-mot attgenom

lade förbud eller åläggande, det behövdes för förhindra sådanattom
olägenhet väsentlig betydelse från allmän synpunkt.är Somsom av
motivering till den föreslagna ordningen anfördes besluten innebaratt

politisk avvägning mellan olika intressen och i den förhandlings-atten
verksamhet skulle föregå besluten borde regeringen detsom vara
bedömande Härigenom skulle åstadkommas samord-organet. även en
ning med närings- och konsumentpolitik.annan

Enligt utredningsförslaget skulle prövningen företagsförvärvettav
ske i två Prövningen skulle inledas anmälan för-steg. att ettgenom av

eller planerat sådant gjordes tillvärv Näringsfrihetsombudsmannenett
NO. Berörda skulle frivillig anmälanparter äga rätt attgenom en

prövningsförfarandet. NO kunna åläggastarta i avtalrätt att partgavs
förvärvet anmäla detta inom viss tid. skulle förNOattom svara en

3 Prövningen förslogs endast kunna ske det företag eller den verksamhetom
förvärvet avsåg hade sysselsatt i genomsnitt minst femtiosom omsattpersoner,

minst miljonertio kronor eller hade haft tillgångar sammanlagt minst tjugoom
miljoner kronor.
36 Aktieförvärv skulle endast det medfördeprövas innehav minst tioettom av

det totala aktiekapitalet eller röstetaletprocent för aktiebolagav som var
noterade på fondbörsen och minst tjugo för bolag.övriga Vidareprocentav
krävdes för ingripande förvärvaren förvärvet skulle fåatt ettgenom
kontrollerat inflytande det förvärvadeöver företaget. kontrolleratEtt inflytande
skulle föreligga förvärvaren kunde bestämma innehållet ianses om
principbeslut företagets ledning och framtid.om
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överlämnaendastprinciptill regeringen iochförberedande prövning
olägenhetsådanmedförabedömdes kunnaföretagsförvärv somsom

övrigafrågasynpunkt.från allmän Ibetydelseväsentlig omvar av
skulle lämnasförvärvetbeslutfattakunnaföreslogs NOförvärv attom

åtgärd.utan
remissbehand-kritik vidförslagKonkurrensutredningens mötte

tillkritiskaavvisande ellerställde sigremissinstanserlingen. De som
framhöll bl.a.:förslaget

denochinternationelltsmåföretagen attde svenska settatt var0
importkonkur-församtidigtochlitenmarknadensvenska utsattvar

rens
exempel påellerkontrollbehovnågothade påvisatsdet inteatt0

företagssammanslagningarskadliga
ochföretagsförvärveffekternavärderamöjligheten attatt av0

småpotentiell konkurrens,bl.a.utveckling,framtidabedöma var

utformningFörvärvskontrollens5.2.2

konkurrensrättsligtinfördeskonkurrenslag system1982 årsGenom ett
frågananförde iDepartementschefenföretagsförvärv.kontrollför av

bl.a.:sådantinförabehovet systemettattavom

effektiv, funger-önskemåletgrundläggandedetbakgrund"Mot om enav
svenskadetinomklart koncentrationsprocessenstår detkonkurrensande att

uppmärksamhet.måste följas mednäringslivet
omfatta företags-konkurrenslagstiftningen börinteskäl förSom att

internationellavårhänsyn tillhandåberopas i förstasammanslagningar
sammanslagningarsynpunktenikonkurrensförmåga. instämmerJag att som

skäl.starkamycketmotverkasbörsådana hänsyn intepåkallade utanär av
vårt näringslivbetydandedelhålla i minnetmåsteSamtidigt att avenman

minternationell konkuirens.förf.n. inte är utsatt

vidare:Departementschefen uttalade

invändningar. Sam-förstå remissinstansernasavseendenkan flera"Jag i
före-gripa innuvarande möjligheternaframhålla devilltidigt jag motattatt

marknadbetydelsefullskadar konkurrensenallvarligttagsförvärv ensom
behovdärför finnsotillräckliga och detklartenligt min mening attär av

möj-införandetmedvetenregler sådana förvärv. Jag är attmot av enom
ochberörda företagenskulle kunna för deingripandentill sådanalighet
tillhänsynlångtgående medsigkonsekvenser i sigandra medföra tersom

näringsutövningen.stabilitetbl.a. behovet iav

3 198l/82:165 75.Prop. s.
m 1981/822165 77Prop. s.
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Enligt min mening kan det dock inte övertygande hävdas hänsynen tillatt
omsättningens säkerhet principiellt måste i varje avseende utesluta
sarnhällsåtgärder för hindra företags tillväxt företagsförvärv,att ett genom

företagetnär sig ensamställning pånämiar marknaden. sådan tillväxtEnen
kan i vissa fall innebära förfaringssätt med hänsyn tillett attsom -grundförutsättningen för det marknadsekonomiska slås undansystemet
den aktuella marknaden och till övriga omständigheter inte sig försvar-ter—bart.

regelsystemEtt för mycketi viktiga fall ingripa företagsförvärvatt mot
måste enligt min uppfattning bygga det principiella ställningstagandet att
företagsförvärv riktningi reell ensamställning för förvärvarenmot en
åtminstone i vissa fall missbruk den frihet lämnasutgör ett av som
företagaren i marknadsekonomiskt Införs regelsystem förett system. ett att
förhindra företagsförvärv sådant slag det denna bakgrundärett motav
naturligt för presumtiva förvärvare inrätta sig efter förekomst.att systemets
De bör således undvika fullborda företagsförvärv, skulle kunnaatt som
angripas med sådant fråganinnan förvärvets godtagbarhetett system, om
hunnit de ansvariga sarnhällsorganen. Regelsystemet blirprövas därmedav

betingelsema för näringsverksamhet och sluter naturligt till denen av an
grundförutsättning näringslivet baserat på, nämligen behovetär attsom av

konkurrensupprätthålla effektiv, fungerandeen

reglerDe kontroll företagsförvärv infördes kon-i 1982 årsom av som
kurrenslag blev väsentligt mindre långtgående vad Konkur-än
rensutredningen hade föreslagit. Prövningen kom inriktas påatt
konkurrensbegränsningsaspektema och förlades huvudsak tilli
Marknadsdomstolen.

Huvudprincipen blev företagsförvärv skulle bedömas efter iatt stort
kriterier och i judiciella former andra konkurrens-samma samma som

begränsningar. särskildaDe regler gällde för företags-prövningsom av
förvärv avsedda verka inom för enhetligt föratt ett systernvar ramen
bedömning konkurrensbegränsningar föranledde skadligav som
verkan

Kontrollen företagsförvärv utformades speciell tillämp-av som en
ning den i andra paragrafen intagna generalklausulen konkur-motav
rensbegränsningar på otillbörligt från allmänsättettsom som var syn-
punkt medförde skadlig verkan.

Paragrafen hade följande lydelse:

Om konkurrensbegränsning har skadlig verkan inom landet, kan mark-en
nadsdomstolen för förhindra sådan verkan besluta åtgärder enligtatt en om
denna lag. sådan åtgärd fårEn riktas näringsidkare föranledermot en som
skadlig verkan.

Med skadlig verkan förstås konlcurrensbegränsningenatt sättett som
otillbörligt från allmänär synpunkt.

påverkar prisbildningen

319Prop. 1981/82:165 80s.
32°Prop. 1981/82:165 95S.
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näringslivet ellerinomeffektivitetenhämmar
näringsutövning.hindrarförsvårar eller annans

förstaspecialfall i 5 §kontrollenutformadesLagtekniskt ettsom
stycket.:

näringsidkaren,ikonkurrensbegränsningeni §Består fall 2 atti avsessom
marknadenpåställningdominerandefårförvärv,visstgöra ettatt engenom

domi-redanförstärkerellernyttighetellertjänstför enannanvara,en skadligadenförhindrasökamarknadsdomstolenskallnerande ställning,
synpunkt,från allmänsärskild viktsakenförhandling. Arverkan avgenom

avstå från förvärvet.skallnäringsidkarentillsyftafår förhandlingen att

Dominanskravet

kontrollenanknötparagrafenandrageneralklausulen ifrånTill skillnad
domine-förstärkandetelleruppkomstenföretagsförvärv till av enav

Dominansbegreppet snävmarknaden.ställning pårande av-engavs
kundeföretagfall därendast sådana utanoch avsåggränsning ett agera

konkurrenterspotentiellaochtill konkurrentershänsynnämnvärdatt ta
bety-avgörandemarknadsandelenbedömningenVidreaktioner. avvar

oftastföretagetmarknadsandel torde atthögViddelse. somansevara
påverkademarknadsandelar ävenlägremarknadsdominerande. Vid
konkurrenternasstyrka,finansiellsåsombedömningen,faktorerandra

mmoch styrka,storlek

verkanSkadlig

följaavsågseller inteverkan förelågskadligBedömningen omav
stycke. Förandraparagrafensandra attibedömningsprincipema

krävdesföreliggaskullesåledesbestämmelsenenligtskadlig verkan
dvs.föreligga,hade visatseffektkriteriernas.k.denågotdels treatt av

näringsut-ellerverkningsförrnåganför prisbildningen,följder annans
företagsförvärvet,dvs.konkurrensbegränsningen,delsochövning att

sistnämndadenotillbörlig. Iframstodsynpunktfrån allmän som
andrakonkurrensaspekterförutombeaktades ävenbedömningen sam-
mm"kulturpolitik,försörjning,sysselsättning,hällsintressen, t.ex.

och 1989:18.32 1986:27se MD1981/822165 257 ävenProp. s.
322 ff.1981/822165 5.47Prop.
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5.2.3 örfarandet,F m.m.

Den i 1982 års konkurrenslag föreskrivna handläggningsordningen
innebar judiciellt förfarande inför Marknadsdomstolenatt ett i visstett
stadium övergick till förvaltiiingsmässig sådan inför domstolen. Omen
domstolen efter rättegångsförfarande funnit rekvisitenett i 2 ochatt
5 uppfyllda skulle domstolen söka förhindra den skadliga verkanvar

förhandling. sakenVar särskild vikt från allmän synpunktgenom av
fick förhandlingen syfta till näringsidkaren skulle frånavstå förvär-att
vet.

Om förhandling avstående från förvärvet avslutatsen utan attom
den skadliga verkan hade kunnat förhindrats hade domstolen enligt 6 §
befogenhet förbud eller åläggande enligt bordeatt 3 § inte med-om-
delas eller ansågs otillräckligt- förbjuda förvärvet

förbudEtt eller åläggande enligt 6 blev§ gällande först sedan be-
slutet fastställts regeringen. beslutEtt regeringen innebar attav av som
domstolens beslut förbjuda förvärvet fastställdes medfördeatt för-att

blev ogiltigt.värvet

Ärenden5.2.4

fattadeNO beslut i 205 ärenden gällde företagsförvärv undersom
perioden den 1 januari 1986 december31 1989. 193 ärenden skedde-
s.k. preliminär utredning. fallInio skedde s.k. fördjupad undersökning

ÄKLFenligt första20 § stycket
väckteNO falli talan i Marknadsdomstolensju med yrkande att

förvärvet skulle förbjudas. fyraI dessa fall ogillades talanav av
domstolen 3 I övriga fall återkallade NO sin talan

Härutöver har Marknadsdomstolen handlagt bl.a. två ärenden som
innefattat yrkande förvärvet skulle förbjudas, 1991:213"att MDom se
och 1993:233MD se bilagedel.även

323 beslutEtt förbjuda förvärvet fick inte meddelasatt i fråga förvärvom av
aktier på Stockholms fondbörs eller förvärv skett inrop på exekutivsom genom
auktion. ställetI kunde domstolen ålägga näringsidkaren avhända sigatt
aktierna eller den på auktionen förvärvade egendomen.
n" Se SOU 1991:59 bilaga 4.
325 MD 1986:27 Alcro-Beckers, MD 1989:18 Esselte, MD 1990:24
Skanek/KBS och MD 1990:25 Eka Nobel.
32°NO 1986:439, NO 1987:375 och NO 1989:217.
327MD 1991:21NO Arla ek för och Gefleortensmot Mejeriförening ek för -Fusion mellan mejeriföreningar, varigenom dominerande marknadsställning
förstärktes, bedömdes medföra fara för utvecklingen mejerimarknadenatt av
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förslagKonkurrenskommitténs5.3

konkur-utreda huruppdragKonkurrenskommittén, i attsom gavs
utredningsdirektiven bl.a.förstärkas, skulle enligtrenspolitiken kunde

företagsförvärv fungeratkontrollutvärdera hur reglernanärmare om av
uppnåtts.syfte hadeoch lagensden praktiska tillämpningeni om

huvudbetänkande SOUavlämnade sittKommittén, 1991som
konstaterade konkurrensen iför ökad välfärd,1991:59 Konkurrens att

hade koncentrationen inomförsämrats, bl.a.flera avseenden hade
hade tillämp-kommitténs bedömningbranscher ökat. Enligtmånga

ställts tillde ökadekonkurrenslag ochårsningen 1982 somresurserav
varken effektivtförfogandekonkurrensvårdande myndigheternasde

förhindra konkurrensbegränsningar.omfattning kunnattillräckligeller i
företagsför-kontrollbl.a. reglerna föruttalade därvidKommittén att av

förslag tillkommitténbetänkandet lämnadeotillräckliga. Ivärv envar

påverkas negativt.effektivitet skulleprisbildning ochochskulle hämmas att
ÄKL, varförverkan enligthärtill medföra skadligansågs med hänsynFusionen

ÄKL. Då saken befannsförhandling enligt §beslutade 5MD vara avom
skulle ha tillbeslutades förhandlingenfrån synpunktsärskild vikt allmän att
efterföljandeUnderfrån genomföra fusionen.avstodsyfte föreningarna attatt

överenskommelse medskriftligGefleföreningenträffade Arla ochförhandling
på grundvaldeDärefter anfördeupphävande fusionen.NO parterna attavom

förutsättningavstå från fusionen underöverenskommelse beslutatdenna attav
konstateradeundanröjts.skadliga verkan hade MDdendomstolen farm attatt

träffadedetfusionen och upphävagenomförabeslutat inte attattparterna
skadliga befunnitsverkan fusionenfusionsavtalet. Domstolen fann denatt som

ärendet.undanröjd och avskrevmedföra var
m Trading m.fl. iSaba DetKonkurrensverketMD 1993:23 mot -

förvärvadeSabaoch grossistföretagetingåendeJohnsongruppen import-
avseende frukt,och grossiströrelseimport- gröntkonsumentkooperationens

marknadsdominerande ställning.Sabaoch blommor. befannsFörvärvet enge
idagligvaruhandeln bedömdes förvärvetPå grund bl.a. blockstrukturen i ettav

handelnutvecklingenförallvarlig faravidare perspektiv medföra att aven
påverkasskulleeffektivitet på siktprisbildning ochskulle hämmas och att

verkan enligt 2härtill medföra skadligansågs med hänsynnegativt. Förvärvet
ÄKL.ÄKL Då saken befannsenligtförhandling 5 §varför beslutade§ MD om

kundefrån beslutades förhandlingensynpunktsärskild vikt allmän attvara av
förhandling träffadeavstå från Eftertill Saba skulle förvärvet.syfta parternaatt

gälla ellerskulle upphörade berörda avtalenöverenskommelse attatten om
denförklaradepå sigändras angivet Desätt, attnärmare omensem.m.

den denbeslutade därefterdärigenom hade undanröjts. MDskadliga verkan att
och avskrevfick undanröjdpåtalade förvärvetskadliga verkan det ansesav

målet.
32°Dir. 1989:12.
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rad åtgärder skulle stärka konkurrensen på den svenska markna-som
den, bl.a. förslag till konkurrenslag. Kommittén konstateradeett en ny
samtidigt den omständigheten konkurrensbegränsandemångaatt att
åtgärder kan ha såväl positiva konsekvenser medfördenegativasom
problem vid utformning och tillämpning effektiv konkurrenslag-av en
stiftning.

fråga den utformningenI regler kontrollnärmareom av om av
företagsförvärv uttalade kommittén huvudregeln bordeatt attvara
företagsstrukturen i olika branscher skall utvecklas reglerande in-utan

från det allmännas sida. Endast de fall förvärveni kunde be-grepp
dömas medföra väsentliga risker för marknadsmekanismema och kon-

ställning försvagades, borde konkurrensmyndighetensumenternas ges
möjlighet och förhindra företagsförvärv.ingripa gällde särskiltDettaatt
sådana horisontella förvärv innebar konkurrenskraftiga ochattsom
utvecklingsbara företag slogs och dominerande ställning påattsamman
marknaden uppkom. framhöllKommittén dominans för elleratt ett
flera företag monopol, duopol eller oligopol många marknaderpå
utgjorde samhällsekonomiskt problem, särskilt hindren förnärett
importkonkurrens och för nyetablering höga. Vidare kundevar mono-
polistisk försvagadprissättning och kostnadspress innebära allvaligtett
hot produktionens och marknadens effektivitet och konsumen-mot mot

ställning.ternas
Även ansträngningama motverka konkurrensbegränsningarattom

främst måste inriktas på åtgärder för avskaffa handelshinder ochatt
förmarknaden nyetablering eller potentiell konkurrens, kvarstodöppna

behovet effektiv förvärvskontroll för marknadsmekanismemaattav en
inte skulle spel. Enligt kommitténs bedömning därför desättas ur var
skäl åberopades då 1982 års konkurrenslag infördes alltjämtsom
giltiga. Förvärvskontrollen borde betydelsefull del detses som en av
konkurrensfrämjande och ingripanden borde ske då förvärvsystemet,
kunde leda till påtagligt effekter för konkurrensen.negativa För-antas

skapar eller förstärker dominerande ställningvärv väsent-som en som
ligt hämmar förekomsten eller utvecklingen fungerande konkur-av en

borde fåinte komma till stånd.rens
Enligt kommitténs mening 1982 års lagstiftning restriktiv frågaivar
möjligheterna till ingripande och inte förvärv där mycketom ens en
marknadsdominans förelegat hade kunnat förhindras. Reglernastor

fyllde därför inte särskilt med hänsyn till marknadsdomstolens-
praxis någon funktion för bibehålla effektiv konkurrens.större att en-
Enligt kommittén borde lagen skärpas så möjlighet tillatt gavs
ingripande i alla de fall där förvärv medförde påtagligt negativa effek-

på konkurrensen. framhöllKommittén också Europeiskater att
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kontrollregelsystem förinfört särskiltgemenskapen nyligen hade ett av
företagskoncentrationer.

kunna för-företagsförvärvlagförslag skulleEnligt kommitténs ett
ställningdominerandeeller förstärktebjudas det skapade somenom

ellerförekomstenägnad hämmaellerväsentligt hämmade ut-attvar
skeddemarknaden och dettakonkurrens på ieffektivvecklingen av en

allmän synpunkt.skadligt frånpå sättett som var
företagställningdominerandeförelågEnligt förslaget när ett somen

kundemarknadeninflytande påhade väsentligt attutanett agera
potentiella kon-ellerfrån faktiskaallvarliga reaktionerbehöva befara

fyrtiomarknadsandel på omkringkommittén kundekurrenter. Enligt en
skulleområden medföra dominansmångainom attprocent anses

oligopolfall.föreligga ikunde ocksåföreligga. Dominans
kunna skeföretagsförvärv förordades endastingripandeEtt mot ett

motverkadekonkurrensbegränsningmedfördeförvärvet somenom
ägnadellerhämmaden lagen, dvs.ändamålet med att varagenomnya

ochkonkurrensutvecklingen effektivochhämma förekomstenatt av en
synpunkt. Rekvisitetskadligt från allmändetta ut-sättett varsom

vidockså tillämpas i EG-rättenkonkurrenstestet,tryckte det s.k. som
företagskoncentrationer.prövning av

för förvärvobligatorisk anmälanKommittén föreslog också som
förvärvsprövningssynpunkt.strategiska frånsärskiltkunde anses

dagar efterKonkurrensverket trettioföreslogsVidare anmä-senastatt
skulle före-denna tidundersökning. Underfatta beslutalan skulle om
Efter beslutfullfölja förvärvet.åtgärder förfå vidta någrainte atttagen

talanväcka iskulle verket inom månaderundersökning senast treom
Marknadsdomstolen.

konkur-innebar de föreslagna förändringarna ikommitténEnligt
konkur-medharmonisering EG:sökad gradrenslagstiftningen en av

ingripandeförvärvskontrollen blev likainterensregler, även genomom
samhällsekonomisk bedömningkonkurrenstestförutom ävenatt ett en

synpunkt.allmänskadlighet frånskulle förvärvetsgöras av
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Nuvarande ordning6

Inledningl

kapitel inledningsvis översiktlig redovisning deI detta över-avges en
för kon-väganden låg till grund för bibehållandetett ett systenavsom

företagsförvärv års konkurrenslagstiftning.troll i 1993av
allmänna konstruktion och förfarandet vidKontrollsystemets pröv-

utredningens be-företagsförvärv har tidigare behandlats ining av
Konkurrenslagen hartänkande SOU 1997:20 1993 1996. Där-

bl.a. vadförslag till ändringar i och instansordningen,lämnats process-
företagsförvärv, varför regelsystemet ikontrollreglernaavser om av

behandlas ytterligare här.dessa delar inte kommer att
grund-flera för lagenKontrollsystemets räckvidd bestäms av

har översiktligt berörts i sambandläggande begrepp. Vissa dessaav
för lagstiftning området. detta kapitelmed redogörelsen tidigare på I

be-redogörelsen för gällande ordning till centralavissaavgränsas nu
innebördensärskild betydelse naturligen denAv är närmare avgrepp.

företag och företagsförvärv och reglerna förbudbegreppen motom
räckvidd,frågor särskilt lagensföretagsförvärv. Andra intresse rörav

ochtillämpningsområdefaller lagensdvs. vilka företag inomsom
lagens tillämpning territoriellt hänseende.i

handläggningsregler ärendenVidare behandlas vissa rör omsom
och sekretessbestämmelser gäller i anslutningföretagsförvärv de som

till denna handläggning.
för antal ärenden avseendeAvslutningsvis redogörelselämnas en

Konkurrensverket underföretagsförvärv, handlagts avm.m. som
perioden 1993 1997.-
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6.2 Konkurrenslagens bestämmelser om

kontroll företagsförvärvav

Bakgrund6.2.1

Konkurrenslagen trädde kraft den juli Till grund förKL i 1 1993.
denna låg bl.a. Konkurrenskommitténs betänkande SOU 1991:59
Konkurrens för ökad välfärd och dåvarande näringsdeparte-inomen

upprättad departementspromemoria Ds 1992:18 Konkur-Nymentet
renslag.

förlagstiftningen uttryck uppfattningen detDen attgavnya som en
bland flera åtgärder krävdes skärpt konkurrenslagstiftning för ökaatten
konkurrenstrycket den svenska ekonomin. lagmotiven framhöllsi I att
marknadsekonomins funktion beroende företagen inte kanär attav

konkurrensen spel olika åtgärder. Friheten för företagensätta genomur
måste därför till viss del begränsad statsmak-vara genom ramar som

ÄKL1982 års konkurrenslag ansågs därvid saknasätterterna upp.
tillräckligt fasta spelregler för konkurrensen på marknaden. hadeLagen

heller ha tillräcklig konkurrens-inte visat sig preventiv verkan moten
begränsande åtgärder. förelåg därför enligt behovDet motiven ettav
effektivare förrättsligt instrument motverka konkurrensbegräns-att

näringslivetningar i
frågan behovet inom för konkurrenslagstiftningenI attav ramenom

bibehålla regelsystem för kontroll företagsförvärv anfördes bl.a:ett av

"Företagsförvärv naturlig och viktig del fortlöpande mark-iutgör en en
nadsekonomisk strukturomvandling, och till olikaförvärven bidrar att
sektorer i ekonomin utvecklas och till marknadens ändrade förut-anpassas

ökad internationell handel tullar och andra handelshin-sättningar. En utan
der innebär omvandlingstrycket och kravet strukturrationaliseringaratt
ökar. liten och ekonomiFör den Sverigeöppen typ representeraren av
innebär detta också konkurrensförhållandena ändras, särskilt deatt om-
råden för utländsk konkurrens. Företagsförvärv inom ellerär utsattasom

kan sådana fall bidra tillSverige i effektiv nationell och internatio-utom en
nell konkurrens. Andra sektorer med lokalt betingad produktion ochmer
konsumtion, delar tjänstesektom, påverkas i mindre utsträckningt.ex. av av
den internationella utvecklingen.

Företagsförvärv kan emellertid i fall leda till marknadsdomi-vissa en
konkurrensen spel och därmed i sin motverkarsätter tur ut-nans som ur

vecklingskraften respektive sådanainom bransch. fall kan de kortsik-I mer
Företagsekonomiskatiga bedömningarna fördelar i form lägre kostna-av av

der och förbättrad lönsamhet ställas långsiktigade samhällsekonomiskamot
nettoförlustema väsentligt försämrad konkurrens.av en

33° l992/93z56Prop. 4 ff.s.
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innebär vertikal ledaEtt förvärv integration kan till negativasom
konsekvenser för konkurrensen. kan ske exempelvis företagDet när ett

bakåt leverantörintegrerar förvärva med kontroll viktigaöverattgenom en
råvaror, tillverkningsprocesser, know-how eller immaterialrättsliga till-
gångar. konsekvenser för konkurrensen kan också uppkommaNegativa

vertikala förvärv i led, förvärv viktiga distri-t.ex.genom senare genom av
butionskanaler.

horisontell fråninnebär integration allvarligast kon-Förvärv ärsom
ocksåkurrenssynpunkt. Sådana sammanslagningar emellertid oftastger

slåmöjligheter till kostnadsbesparingar främst kanatt sammangenom man
anläggningar. kan tillverka detillverkningsenheter till Genomstörre att man

produkter tidigare konkurrerat längre kan sänkai seriersom man om man
stårstyckkostnaden. detta samhällsekonomiska nettoförlusterMot samt

påmöjligheter överpriser grund marknadsmakt.att ta ut av
EES-avtalet och framtida EG-medlemskap kommer medföraett att att

åtskilliga befintliga handelshinder mellan länder i försvinnerEuropaav nu
hemmamarknadeneller reduceras, vilket leder till svenska företagatt ut-

ökad konkurrens importen ökar. Många skyddade mark-försätts attgenom
ändånader skyddas emellertid idag inte handelshinder uppvisar ettav men

mycket konkurrenstryck på grund andra slag inträdesbarriärer.svagt av av
På dessa marknader kommer stordriftsfördelar och andra mekanismer som

konkurrensenverkar i koncentrerande riktning i framtiden försämraävenatt
EG-medlemskap.ESS-avtalet ochoavsett

fusionskontroll blir del det svenskaDen rättssystemetsom en av genom
ochEES-avtalet och skall tillämpas EG-kommissionen EFTA:savsom

två övemationellaövervakningsorgan, Surveillance AuthorityEFTA -medför enligt behovet nationellregeringens mening inte attorgan av en- påkontroll försvinner, eftersom dessa regler tillämpliga endast mycketär
årsomsättningfusioner. krävs bl.a. de inblandade företagensDetstora att

överstiger miljarder drygt miljarder kronor5 35ecu
heller så, förvärvskontroll betydelseinte förlorar sin iDet är att en

konkurrenshänseende det införs regler ökade möjligheter attom som ger
missbrukar dominerande ställning markna-ingripa företagmot som en

från artikelden. visar inte minst exemplet där det vid sidan 86 iDet EG, av
nödvändigt med särskilda förvärvskon-Romfördraget har regleransetts om

troll.
Vår slutsats samhällelig företagsförvärvprövning vissaär äratt en av

motiverad och därför möjligheten ingripa och företagsförvärvprövaatt att
kvar.33måste vara

motiven uttalades vidare det inte fanns något krav påI ävenatt om
harmonisering nationell konkurrenslagstiftningmellan och EG-rättens
konkurrensregler förekommer det allt inflytande frånså starkareett

de nationella konkurrenslagama. medlemsländernaEG-rätten i Vissa av
har också redan infört nationella konkurrenslagar direktinnebärsom en
hannonisering med EG-rättens materiella regler. Enligt motiven detvar
därför naturligt vid utarbetandet den konkurrenslagenatt taav nya
närrnandet till utgångspunkt för lagstiftningsarbetet. AvsiktenEG som
med den lagstiftningen därvid så långt möjligt uppnåattnya var som
materiell rättslikhet med EG-rättens konkurrensregler. åstad-För att

33 1992/93:56Prop. 38s.

7-185162
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rättslikhet och för underlätta för dynamiskkomma sådan rätts-att enen
lagen hölls påkrävdes emellertid förarbetena till denutveckling att nya

relativt allmänt plan.ett

Allmän konstruktion6.2.2

efterkonkurrensbegränsningar kan ske tvåSamhällsingripanden mot
missbruksprincipen.förbudsprincipen ochprinciper,

förfaranden skadligainnebärFörbudsprincipen att som anses
och förbjuds författning.preciseras i

enskiltingripande sker det iMissbruksprincipen innebär när ettatt
skadlig verkan konkur-fall det föreliggerhar konstaterats att en av en

rensbegränsning.
införtskonkurrenslagstiftningenhar i den svenskaGenom KL gene-

och missbrukkonkurrensbegränsande samarbeterella förbud mot av
alltBestämmelserna bygger imarknaden.dominerande ställning på

utformats med kon-och har EG-rättensväsentligt på förbudsprincipen
Även regel-andra avseenden harförebild. i vissakurrensregler som

gemenskapsrätten..motsvarande regler itillsystemets anpassats
medöverfördeskontroll företagsförvärvRegelsystemet för av -

ÄKL.huvudsak oförändrat frånvissa justeringar i-
obligatorisk anmälnings-lagen gällerskillnad den äldreTill mot en

företagsförvärv.förskyldighet vissa större
bestämmelsendendominerande ställning iRekvisitet enges nya

innebördochannorlunda meningnågot motsva-samma somges nu
rande begrepp gemenskapsrätten.i

införts s.k. konkurrenstest påhar ocksåprövningenI motsva-ett
koncentrationsförordning.rande sker enligt EG:ssätt som

företag6.2.3 Begreppet

företag ivad med begreppetdefinition på3 §I KL som avsesges en
lagens mening.

Bestämmelsen lyder:

driverfysisk eller juridiskdenna lag med företagI person somenavses
sådanTill den del verk-ekonomisk eller kommersiellverksamhet natur.av

begreppetbestår omfattas den dock intesamhet i myndighetsutövning av
företag.

också sammanslutning företag.Med företag en avavses
också påavtal skall tillämpasVad i lagen sägs omsom

beslut sammanslutning företag, ochav en av
samordnade förfaranden företag.av
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ÄKLDet i använda begreppet näringsidkare har i KL ersatts av
begreppet företag. Införandet detta begrepp, utgör över-av som en

detsättning i EG-rätten tillämpade begreppet undertaking, utgörav
enligt motiven till dennaanpassning rättsordning. skallBegreppeten

vidsträckt tolkning och omfatta fysiski princip varje ellerges en
juridisk statliga och kommunala driverävenperson organ som- -
ekonomisk eller kommersiell verksamhet. Avgörande för bedömningen

någon form ekonomisk eller kommersiell verksamhet bedrivs,är om av
och det saknar därvid betydelse verksamheten drivs i vinstsyfteom
eller inte. Sådan verksamhet eller del verksamhet består iav som
myndighetsutövning faller enligt paragrafen dock utanför begreppets
tillämpningsområde

6.2.4 företagsförvärvBegreppet

4 legaldefinitionI § KL på vad med företagsförvärv iges en som avses
lagens mening.

Bestämmelsen har följande lydelse:

Med företagsförvärv i denna lag förvärv företag driver verk-avses av som
samhet landet.inom Som företagsförvärv räknas också förvärv enav
rörelse fusion.samt

förvärv där äganderättenEtt till företag eller rörelse övergårinte iett en
sin helhet skall företagsförvärv bara förvärvet möjlighetanses som om ger

bestämmande inflytande på företaget eller rörelsen.utövaatt ett

ÄKL.Paragrafens första stycke har sin motsvarighet andrai 5 § stycket
Enligt lagmotiven avsikten begreppet företagsförvärv skall hainteär att

ÄKLnågon innebörd vad gällde enligtänannan som
Med företagsförvärv enligt paragrafens första stycke förvärvavses

företag eller rörelse fusion totala förvärv.ett samtav en
För företagsförvärv i lagens mening krävs detutgöra ett att

förvärvade företaget driver verksamhet landet. nybil-Förvärvinom av
dade företag, aktiebolag, inte bedriver någon verksamhett.ex. ett som
faller således utanför tillämpningsområdet. Detsamma torde i många
fall också gälla s.k. vilande bolag.

3 Prop. 66 f ang begreppet företag i KL:s mening; Carlsson,ävens. se m
Konkurrenslagen och46 Wetter, Konkurrenslagen i praxis 48 ff.s. m s.
3 Prop 1992/93:56. 67.s.
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handels-del bolags aktier, andelOckså förvärv i ettettav en av
del rörelse omfattasekonomisk förening ochbolag eller avav enen

företagsförvärv partiella förvärv.begreppet
bestämmande inflytandeförvärv dock leda tillpartiellt måsteEtt ett

lagensföretagsförvärv iföretaget eller rörelsen förpå att ettanses som
andra stycket.mening

möjlighetinflytande i detta sammanhangMed bestämmande avses
förvärvinflytande företagets beslut.avgörande på Ettutövaatt ett som

rörande före-får hälftenleder till förvärvaren rösternaän ettatt avmer
förvärvaren får bestäm-andelskapital innebäraktier eller att etttags

sker vid för-Sannolikheten för dettamande inflytande i företaget. att
fall detdock mindre. sådanaminoritetspost I ärvärv anses varaav en
möjlighetomfattning förvärvaren harnödvändigt undersöka i vilkenatt

ojämförligtbeslut. andelen denpåverka företagets Utgör störstaatt en-
minori-innehavet endasthetliga andelsposten kan även avser enom-

inflytandeinflytande föreligga. sådantbestämmande Etttetsandel ett-
finan-avtalsmässiga ellergrund exempelviskan också föreligga på av

företagsledningen ellerreellt inflytande påsiella bindningar, ett
bör därvidföretagsedningsfunktioner. Enligt motivengemensamma

förenad med representation iägarandelensärskild vikt läggas vid ärom
kontrollfunktionfonnföretaget eller någonledningen för annan avom

föreligger.
möjlighetenförekomsten s.k. dvs.har förI praxis vetorätt, attav

tillräckligt föreller genomdrivs,hindra beslut fattas attansettsatt anse
skall föreligga.bestämmande inflytandeatt ett

Även företags-kontroll kanmedförförvärv utgörasom gemensam
tvåföreliggakontroll kanförvärv mening. Gemensami lagens t.ex. om

tredje företagsandel rörandeexakt likaföretag har rösterna ettstor av
företaget.styrelseledamöter ilika mångaaktier eller möjlighet utseatt

inflytandebestämmandeföretag harOm över ettgemensamtettett som
fårdet därmeddelar detta företag, såföretag förvärvar ytterligare attav

förändringeninflytande företaget, kanbestämmande överett ensamt av
skallföretagsförvärv i lagens meninginflytandet medföra att ett anses

kan såldes medföraförvärv företagför handen. Successiva ettavvara
förvärv uppstår.flera anmälningspliktigaatt

före förvärvetvid partiellt förvärv redanförvärvarenHar ett ensam
därför endastinflytande företaget och förvärvetbestämmande påett
bestämmandeförvärvet leda tillförstärker inflytande intedetta ettanses

inflytande företaget.i
totala förvärv där såväl det förvärvandegäller vidDetsamma som

ekono-företaget redan före förvärvet ingick idet förvärvade samma
miska enhet.
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skuldebrev eller teckningsrätts-konvertiblaFörvärv optionen,av
företagsförvärv lagens mening.bevis avseende aktier inte i sig iutgör

företagsförvärv underrättigheterna föreliggerFörst utnyttjasnär ett
bestämmande inflytandeförutsättning aktieförvärvet leder tillatt ett

företaget.över
ÄKLgällde enligt omfattar förvärvsbegreppetPå sättsamma som

ellerföretag bedriver verksamhet inom landetbara förvärv avav som
verksam-bedrivs här. företag bedriver sinrörelser Förvärv somsom av

endast utomlandshet endast utomlands eller rörelser bedrivssomav-
tillämpningsområde, dettaomfattas bestämmelsensinte oavsett omav-

förvärvande företaget svenskt eller inte.det är
partiella förvärv medför kravet på verksam-fråga fusioner ochI om

eller fusionen endaströrelse landet förvärvethet eller inom att anses
förvärvaren får del denföretagsförvärv lagens meningiett avomsom

förvärvadelandet.eller rörelse bedrivs inom Detverksamhet som
verksamhet landet detföretaget behöver självt bedriva inominte ärutan

förvärvade företaget har bestäm-tillräckligt företag vari det ettatt ett
företags-bedriver sådan verksamhet förmande inflytande att ettvara

förvärv lagens mening.i

företagbegreppet jointAllmänt6.2.4.1 gemensamtom
venture

översiktligt behandlat konkurrens-utredningsarbetethar tidigare iVi
venturesföretag jointtillämpning påreglemas gemensamma

mellan olikadirektiv bör frågan avgränsningenEnligt våra om
vidföretag och hanteringen sådana företagformer avgemensammaav

förvärvskontrollen belysas ytterligare.
behandla be-inledningsvisfinns därför anledningDet närmareatt

den inhemska ochdet framträder iföretag ut-greppet gemensamt som
konkurrensrättenländska

venture" i associations-den har begreppet jointsvenska doktrinenI
mellan elleravtal samverkanrättslig mening deñnierats ettettsom om

handelsbolag.flera företag särskilt bolag, aktiebolag ellerettgenom

3 svenskaföretag förekommer bl.a. i denBegreppet gemensamt
decemberrådets förordning 4064/89 denöversättningen EEG 21nr avav

1989 kontroll företagskoncentrationer.om av
3 ff.Se SOU 1997:20 123s.
33° begreppet samriskföretag benämningvissa sammanhang användsI även som
på företag se bilaga 5.ett gemensamt t.ex.
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definition begreppet jointallmängiltig eller enhetligNågon ven-av
eller utländsk Liksom mångaframträder dock varken i svensk rätt.ture

olikadess betydelse bara mellanandra juridiska begrepp skiljer sig inte
defini-fall beroende syftet medrättsordningar, i många också påutan

juridisksärskildtionen. vissa rättsordningar jointI utgör ett venture en
andra rättsordningar endast benämning påmedan det i ärperson en

samarbeteaffärsmässigt
innefattar allavid tolkning begreppet jointEn nästanventureav

ochformer affärsmässigt samarbete mellan individer, företag, i vissaav
fall, myndigheter.

definition begreppetAvsaknaden klar och entydig jointavav en
dennamedför det fall kan svårti vissa avgränsaventure att attvara

samarbetsforrn från andra former samarbete.speciella av
kunna beskrivas två ellerAllmänt torde jointett venture en avsom

kanflera bedriven verksamhet. verksamhetDennaparter gemensamt
samarbetsavtal mellan och bedri-exempelvis ha sin grund i ett parterna

under lösliga former eller iäga gemensamtett parternaavvas mer rum
Även kan före-bildat bolag. andra former jointoch ägt venturesav

frekventa torde den verksam-komma. Det attmest gemensammavara
Oftaför nybildat eller befintligt bolag. harheten bedrivs inom ettramen

denform avtal regleraringått någon nämnareparterna gemen-av som
fonn,och rättsligaverksamhetens inriktning, organisationsamma

bidrag till denkapitaltillskott eller andraeventuellaparternas
be-Innebörden begreppetverksamheten. gemensamtavgemensamma

kon-förutsätta tillsammansdriven verksamhet torde också att parterna
föreligga dåkontroll kantrollerar verksamheten. Gemensam sägas

fråga denför kunna fatta beslutmåste iöverens attparterna omvara
verksamheten. kontroll kan inomGemensam utövast.ex.gemensamma

förutsättningarnaaktieägaravtal, vilket reglerarför närmareettramen
för kontrollen.och villkoren den gemensamma

företagoch begreppet6.2.4.2 KL gemensamt

Varken eller till konkurrenslagen behandlarlagtexten lagmotiven när-
frågan lagens tillämpning företag.påmare om gemensamma

lagmotiven uttalas emellertid begreppet företagsförvärv skallI att
ÄKL.innebörd till den lagenenligt lagmotivenIges samma som an-

fördes frågai s.k. bl.a.:joint venturesom

337 innehållakan olika element beroende detBegreppet även ärom en
konkurrens-, eller skatterättslig definition åsyftas.associations- som
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Förvärv rörelse eller del rörelse kan förekomma samband med s.k.iav av
joint Därmed näringsidkare bedriver vissventures. att gemensamtavses
verksamhet. sådant samarbete kan ske för tredjeEtt inom rätts-ettramen
subjekt- nybildat eller befintligt juridiskär över parternasom person var-rådighetskaffar sig förvärv aktier eller andelar. juridiskaDengenom av

tillskjutenförvärv egendom räknas därvid företagsför-personens somav
varv.

Sker samarbetet mellan i enkelt bolag, detta inteutgör ettparterna
rättssubjekt. Bolaget kan således räknas och alltsåinte inteägaresom -heller bolagstillgångarna, tillgångar enligtförvärvare dvs. desom av som- bolagsändamålbolagsmännens avtal skall användas för eller har till-som

under bolagets verksamhet. tillgångar alltså tillhöra deförts Dessa anses en-
skilda bolagsmännen därvid kan i eller mindre utsträckning indi-störresom

tillgångarna,viduellt till del bolagsavtalet innebärinteägare närvara av-
också sådet kan äganderätten tillkommer bolags-Men inteannat. attvara

frågaindividuellt kan samäganderättHärmännen utan gemensamt. vara om
bråkdelar förhållaefter bestämda till viss egendom. Dock kan det sigäven

så bolagstillgångama eller viss del dessa olika objektutgöratt av en av
innehållförmögenhetsmassa föränderlig till och omfatt-ärsammansatt som

Bolagsmans då varierandening. uppfatta andelsrätt i denrätt är att som en
fönnögenhetsmassan i dess totalitet. föreligger egendomsgemenskapHär en
mellan bolagsmännen.

individuell egendom del rörelse fall deOm it.ex. av som nu- -övergårnämnda till bolagsmännen med samägande-ägasatt gemensamtav
eller egendomsgemenskap, sker konkurrenslagensi företagsförvärv irätt ett

mening.8

Konkurrensverkets praxis avseende företag6.2.4.3 gemensamma

bakgrundKonkurrensverket har uttalandet i motiven se ovanmot av
kon-ståndpunkten någon åtskillnad mellan kooperativa ochintagit att

företag sker intecentrativa på i EG-rättensättgemensamma som- -
vid tillämpning ställningstagande grundar sigkan KL. Dettagöras av

innehållerbl.a. på det faktum till EG-rätten inteKL iatt motsats- -
koncentrativanågon uttrycklig distinktion mellan kooperativa och

heller vägledningföretag. lagen inte någonIgemensamma ges om
konkurrensbegränsandeförhållandet mellan reglerna förbud motom

företagsförvärv.samarbete och reglerna kontroll Enavom
bestämmelse avgörandedetta avseende finns däremoti i EG-rätten. Det
vid tillämpning enligt verketslagen därför meningärav om- -
koncentrationen medför någon form äganderättsövergång. Dennaav
tillämpning innebär enligt verket såväl kooperativaatt som
koncentrativa företag faller under lagens bestämmelsergemensamma

företagsförvärv detta uppfylltrekvisit och skyldighetär attom om
anmäla förvärvet föreligger.

338 1981/822165Prop. 261.s.
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Accessoriska begränsningar6.2.4.4

grundläggandekan de för förvärvetavtal företagsförvärvEtt utöverom
avtalsvillkor med konkur-innehålla vissa andraavtalsvillkoren även

ochkonkurrensklausuler eller inköps-rensbegränsande verkan, t.ex.
handlingsfrihet påleveransavtal, inskränker avtalspartemas mar-som

accessoriskaför förvärvet, s.k.naden, nödvändigaärmen som
begränsningar.

till lagen behandlas frågan hureller motivenVarken i KL i om
medskall bedömas i samband prövningenaccessoriska begränsningar

företagsförvärv.av

avseende accessoriskaKonkurrensverkets praxis6.2.4.5
begränsningar

avsaknaden lag-ståndpunktenKonkurrensverket har här intagit att av
iskall tolkas EG-rättenreglering och uttalanden i motiven attsom

vid tillämpningendenna skall ledning KL. Dettadel inte tjäna avsom
avtalatsaccessoriska begränsningarställningstagande innebär att som

deras hand-förvärvsavtalet och inskränkermellan iparterna som
bestämmelserna förbudmarknaden kan enligtlingsfrihet på prövas om
missbruk dominerandekonkurrensbegränsande samarbete ochmot av

ställning.
sambandKonkurrensbegränsande avtalsvillkor har direktettsom

för för-tillika kan nödvändigtmed företagsförvärv ochett som anses
konkurrens-normalt förbudetgenomförande omfattas inte motvärvets

eftersom sådan konkurrensbegränsning i sigbegränsande samarbete en
konkurrensen på märkbartinte kan påverka sätt.ettanses

gällt förvärvsärendenKonkurrensverket har vissa besluti ävensom
förvärvsavtalet. Enligt vadaccessoriska begränsningar iuttalat sig om

ha någontorde sådant uttalande inteföreträdare för verket uppgett ett
verkets preliminärabetydelse och bör interättslig utgöra änannatanses

fråga.bedömning den accessoriska begränsningen iav
formellt avseende accessoriskföretag önskar beslutEtt ett ensom

icke-ingripandebesked enligtbegränsning således ansökamåste ettom
20 § KL.
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företagsförvärvförbudRegeln6.2.5 motom

förbjudas.fall kanföretagsförvärv vissai34 § KLI attanges
Bestämmelsen lyder:

förbjuda före-Konkurrensverketfår talanStockholms tingsrätt ettav
harelleranmälningsskyldighet enligt 37 §omfattastagsförvärv somavsom

där.vadfrivilligt enligtanmälts angessom
förbjudas,skallförvärvEtt

ställningdominerandeförstärkerskapar ellerdet somenom
utvecklingenförekomsten ellerägnad hämmaellerväsentligt hämmar är att

avsevärdellersvenska marknadendeneffektiv konkurrens enav en
den, ochdel av

från allmän synpunkt.skadligtpådetta sker ärsättett som
har skettfråga förvärvfår meddelas iFörbud dock inte ensomom

någonmarknadsplats ellerauktoriseradeller utländsk börs,svensk annanen
fårsådana fallexekutiv auktion. Ieller inropreglerad marknad genom

haråläggas det förvärvats.ställetiförvärvaren att avyttra som

Dominansbegreppet6.2.5.1

endastföretagsförvärv skefår ingripandeEnligt 34 § KL ettmotett om
på markna-dominerande ställningförstärkerskapar ellerförvärvet en

ÄKL syfteöverfördes från idominerande ställningden. på attKravet
ställ-domineranderäckvidd.förvärvskontrollens Begreppetbegränsa

bestämmelseninnebörd vid tillämpningning omavsomsammages
tolkningtill denställning, dvs. knyterdominerandemissbruk avanav

EG-rättenuttrycktill ikommitbegreppet som
ekonomiskstarkbeskrivasdominerande ställning kanEn som en

hindraför företagetdet möjligtföretaghos attställning gör attett som
före-medgemarknadenupprätthålls påeffektiv konkurrens attgenom

konkurrenteroberoende sinautsträckningavsevärditaget att avagera
handkunder och konsumenterna.och i sista

föreliggerdominerande ställningVid bedömningen utgörenav om
marknads-högomständighet.viktig Enföretagets marknadsandel en

ellerkonkurrens frånföretagetbetydelseandel får mindre ettmöterom
marknadsandel.flera andra företag med stor

trettiounderstigermarknadsandelharEG-rättslig praxisI somen
vid före-ställningdominerandetyda påinte änannatprocent ansetts en

Även marknadsandelar påomständigheter.exceptionellakomsten av
tyderunder den nivåfyrtio liggamellan trettio och procent somanses

däremotMarknadsandelar fyrtiodominans. påpå över procent anses
marknadsandel på femtiotydliga tecken på dominans. Eninnebära pro-

33° 1992/93:56Prop. s.41.
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innebära presumtion för marknadsdominerande ställ-cent attanses en
föreligger.ning marknadsandelEn överstigande sextiofem procent ut-

för mycketpresumtion marknadsdominans föreligger.gör att storen
Presumtionen torde svår motbevisa, de konkurre-särskiltattvara om
rande företagen betydelserelativt små eller mindreär av

Bestämmelserna företagsförvärv tillämpliga kon-påär ävenom en
eller företag ekonomisk enhet, ochutgörcern en grupp av som en som

företagsförvärv skapar förstärkereller dominerande ställ-ettgenom en
förvärvande företaget företagning. Om det ingår i misten grupp som

inbördes självständighet, skall marknadsställning beaktas.sin gruppens
kan hållas de ingår i koncern ellerFöretag att attsamman av en en

fysisk aktier olika företag. sammanhållande kopplingi Enägerperson
kan sådan finansiell makt företag detbestå i iäven över en somgrupp
väsentliga berövar dem deras självständighet eller kontrollen över

andra förhållanden motsvaranderåvaruleveranser eller i med verk-
ningar.

likhet med vad gäller vid tillämpningen det förvär-I 19 § ärsom av
påverkan konkurrensen på den relevanta marknaden be-påvets som

döms. skillnad förhållande till det gäller bestämmandeEn i 19 § när av
relevant det här fråga den svenska marknadenmarknad iärär att om
dess avsevärd del den. relevanta marknadenhelhet eller Denen av

hela eller relativt del landet,måste således utgöra stor t.ex. etten av
geografiska utbredningen kan docklandskap eller län. Denett vara

marknaden omfattar betydelsefull delmindre den relevanta en avom
storstadsregionernabefolkningen, t.ex.

Väsentligt hämmar eller ägnad hämma förekomsten6.2.5.2 är att
eller utvecklingen effektiv konkurrensav en

företagsförvärv förutomingripande skall ske krävsFör ett attatt ett mot
förvärvet förstärkerskapar eller dominerande ställning även atten
denna ställning väsentligt hämmar eller ägnad förekoms-hämmaär att

eller utvecklingen effektiv konkurrens mark-på den svenskaten av en
naden eller väsentlig del den.en av

Rekvisitet väsentligt hämmar eller ägnad hämma förkomstenär att
eller utvecklingen effektiv konkurrens uttrycker innebördenav en av
det s.k. konkurrenstestet, dvs. bedömningen förvärvets negativa på-av
verkan på konkurrensen. Omständigheter betydelse vid denna pröv-av

34°Prop. 1992/93256 85S.
3 Prop. 98.s.
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faktisk ellermarknadens struktur, förekomstenb1.a.ning är poten-av
utanför landet, be-företag belägna ochtiell konkurrens från iärsom

finansiellamarknadsställning och deras ekonomiska ochföretagsrörda
och derasoch konsumenternas valmöjligheterstyrka, leverantörernas

andra hinder föroch marknader, rättsliga ochtillgång till leveranser
efterfrågan på deutvecklingen tillgång ochinträde på marknaden, av

mellanliggande ochioch avnämarintressenaktuella tjänsterna,varorna
och ekonomisktutvecklingen teknisktdistnbutionsledslutliga samt av

framåtskridande.
marknaderföretagensärskilt faran för påframhållsmotivenI att

eller väsentlig koncentrationduopol, oligopolmarknadermed annan
få aktörermarknader innehållersamordnat.skall kunna Dessaagera

marknader torde lättaresamarbete på sådanaoch otillåtet attett vara
Även kontakterandra marknader.upprätthålla och dölja påän utan

med-samordnatföretag de fåsinsemellan kan är ettagera genomom
oligopolmarknader med homo-Särskilt påparallellt förfarande.vetet

samordna beteenden, ioligopolistema sinaprodukter kan t.ex.gena
konkurrens-nivå överstigerparallell prissättning påform en somav

särskilt vidbeaktasfaktorer bör enligt motivennivån. pröv-Dessa
marknader med få aktörer. isker på Ettförvärvningen momentsomav

företa-marknadsmaktbedöma denblir därviddenna prövning att som
tillsammans.utövargen

ställningredan dominerandeförstärkandedet gällerNär ett enav
konkur-marknaden påverkamindre aktör påkan förvärväven ett av en

sådant läge bör enligt motivenpå mycket negativt Isätt. ettettrensen
på siktutvecklingsmöjligheterdet mindre företagetssärskilt beaktas

marknadenpåtill bättre balanssituationoch bidrag en

synpunktSkadligt från allmän6.2.5.3

konkur-väsentlig hämmandeskall frågadetUtöver ettatt avomvara
från allmänskadligtdetta sker påkrävs sätt ärettatt syn-somrensen

Även normaltkonkurrensenväsentligt hämmandepunkt. ett avom
synpunkt det, enligtskadligt från allmän såtorde sammanfalla med är

före-möjligt ha där varjevad uttalas motiven, intei att ett systemsom
skall för-konkurrensen hämmas väsentligttagsförvärv medför attsom

förhållanden hämta sittbjudas. förvärv kan nämligen under vissaEtt
samhälls-medför effekter frånförsvar omständigheter positivai som

uppståekonomisk synpunkt. sådan situation kan enligt motivenEn när,
konkurrensen påsidan, företagsförvärv påtagligt hämmarå ettettena

3 Prop. 99.s.
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betydande grad och,konkurrenstrycket i kanskekan försvagasätt som
produktion vilketekonomiska värdet rationellareandra sidan, detå av

förvärvet.uppnås just genom
strukturrationaliseringledförvärv kan också iEtt utgöra ett somen

konkurrenskraftför företag skall kunna stärka sinnödvändigär att ett
fråga avvägningden internationella marknaden. blir härpå Det om

ochföretagets behov stark hemmabasmellan faktorer.två Mot av en
konkurrensen på denstordriftsfördelar vilket visserligen hämmarm.m.,

perspektiv kan hasvenska marknaden i längre och vidareettmen som
samhällsekonomins utveckling ieffekter för konkurrensen ochpositiva

hemmamarknadväl fungerandelandet, kan stå kravet på gynnarsomen
svenska företag växaatt upp.nya

förvärvaren harskall också beaktasden samlade bedömningenI om
forskning ochskalfördelar fråga produktion,möjlighet vinna iatt om

utomlandsmarknadsföring samarbetspartnerutveckling och genom
enligtutanför landet. Vid prövningen böreller förvärv företag manav

från den aktuella marknadssituationenbara utgåmotiven inte utan
förändringar marknads-sådana förväntade framtidaockså inväga av

medföra.avreglering bransch kanbilden exempelvis ensom en av
sådan styrkaallmänna intressen kan haandraMen attäven manen

effektivdet samhällsekonomiska intressetmåste demväga mot av en
alltgäller framförföretagsförvärv.konkurrens Detnär prövar ettman

tordeliv, hälsa och säkerhet. Enligt motivenskyddaintresset attav
kunnaoch försörjningsintressenexempelvis nationella säkerhets- vara

enskildaaspekter detkonkurrensrättsliga iden digniteten att rentav
fallet får vika.

bara för-företagsförvärv bör således intePrövningen ett avseav
helhets-utgå frånomedelbara effekter på konkurrensenvärvets utan en

allmännakonkurrensfaktorer får andra in-bedömning där vägas mot
de långsiktigaVid denna Vägning harsärskilt viktig art.tressen av

betydelseverkningarna mycket storen

Territoriell begränsning6.2.6

ÄKLgällde enligt faller inom lagensPå tidigaresättsamma som
verksamhettillämpningsområde endast förvärv företag bedriverav som

fal-landet eller rörelser bedrivs här. tidigareinom Som nämntsav som
ler utanför tillämpningsområde förvärv företag bedriverlagens av som

bedrivs endastsin verksamhet endast utomlands eller rörelserav som
förvärvande företaget svenskt ellerutomlands, detta det äroavsett om

3 Prop. 42.s.
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ochpartiella förvärvfrågaiocksåTidigare har attnämntsinte. om
för-landetrörelse inomellerverksamhet attpåmedför kravetfusioner

tillämpningsområdelagensfaller inomendastfusioneneller omvärvet
bedrivs inomrörelseellerverksamhetdenfår delförvärvaren somav

landet.
verksamhetbedrivasjälvtintebehöverföretagetförvärvadeDet

förvärvadedetvariföretagtillräckligtdet ettlandet attärinom utan
förverksamhetsådanbedriverinflytandebestämmandeharföretaget ett

mening.lagensföretagsförvärv iskall ettförvärvet attatt anse somvara

Anmälningsregler,6.2.7 m.m.

företagsför-vidanmälningsskyldighetenomfattningenDen närmare av
KL.§i 37värv anges

lyder:§37

någonKonkurrensverket ärtillanmälasskall somföretagsförvärv avEtt
hartillsammans omsätt-berörda företagendeförvärvsavtalet, enipart om

kronor.miljarderfyraöverstigerräkenskapsårföregåendening som
harföretagbestår fleraingår i somförvärvarenOm avgrupp somen

något sätt,hålls annatellerägarintressen sammansomgemensamma årsom-förvärvarensårsomsättningsammanlagdaskall somansesgruppens
sättning.

detinteföreliggerföretagsförvärvanmälaSkyldighet omettatt
understigerräkenskapsårföregåendeomsättningföretagetsförvärvade

fårbelopp,dettaunderstigeromsättningenkronor. Trotsmiljoner att100
förvärvsavtali attåläggafallenskilt ettpartKonkurrensverket i ett en

iskäl.särskilda En ettpartpåkallatdetta ärförvärvet, näranmäla av
tillförvärvamnälafrivilligtalltid ettdessutom rättharförvärvsavtal att

Konkurrensverket.

anmälasskallföretagsförvärvstycke ettparagrafens första attI anges
deförvärvsavtalet,inågon är partKonkurrensverket omtill somav

föregåendeomsättninghartillsammansberörda företagen en
stycketandrakronor. Imiljarderfyraöverstigerräkenskapsår som
företagflerabeståriingårförvärvaren avsomgruppatt enomanges

på någothållsellerägarintressenhar sammansomgemensammasom
årsomsättningsammanlagdaskall somansessätt,annat gruppens

årsomsättning.förvärvarens
uttalades iföretagsförvärvkontrollenpånivånfrågaI avom

kontrollen börkonkurrenslag1993 års atttill som enlagmotiven ses

dnrärendeiseptember 1994den 27beslut3 Konkurrensverketsbl.a.Se
1234/94.
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undantagsåtgärd. Endast vissa företagsförvärvstörre bör enligt motiven
kunna bli föremål för samhällets prövning. Som rimlig avvägning,en
framhölls det, bör kontrollen endast omfatta sådana förvärv där de
berörda företagen tillsammans har årsomsättning överstiger fyraen som
miljarder kronor. Vidare framhölls ingripande endast bör skeatt ett när
förvärvet kan leda till påtagligtantas skadliga effekter i ettmer
långsiktigt perspektiv. Avgörande härvid förvärvetär kan ledaantasom
till väsentligt minskat konkurrenstryckett eller konkurrensen sättsom

spelur
frågal de allmänna överväganden låg till grund förom ettsom

införande generell anmälningsskyldighet anfördes i motivenav

Det angeläget uppnåär med fasta ochatt kortaett tidsfristersystem för
prövningen förvärvsärenden. Det viktigt för företagens planeringärav att
det inte under lång tid råder osäkerhet företagsförvärv kommerett artom
godkännas eller inte.

För uppnå objektiv utgångspunktatt första tidsfristen börjarnär löpaen
bör det införas skyldighet till Konkurrensverket sådanaatt anmälaen
förvärv kan bli föremål för ingripande enligt lagen. mångaI utländskasom

finns sådan skyldighet.systern en
En ytterligare fördel uppnår med anmälningsskyldighet ärsom man en
det ökar effektiviteten i förvärvskontrollen.att Det förvärvande företaget

kan inte överraska konkurrensmyndigheten med omedelbart integreraatt
det förvärvande företaget i sin verksamhet på så det verkarsätt attegen
avhållande förbjuda förvärvet på grundmot att de skadorstoraav enuppbrytning kan åstadkomma.

Konsekvensen anmälan bör Konkurrensverket fristattav vara ges en omdagar30 under vilken förvärvet inte får genomföras verketänannat ombeslutar inte föra saken till tingsrätten.att Under fristen måste verket fatta
beslut särskild undersökning. Om så inte sker, har möjligheten föraom att
talan förvärvet förfallit. Beslutar verket inleda undersökningom attom en
bör talan väckas hos tingsrätten inom 90 dagar, vilket den tidsfristär isomdag gäller för väcka talan hos Marknadsdomstolen.att Overklagas
tingsrättens dom bör Marknadsdomstolen målet inomavgöra sammatidsfrister enligt gällerKL för regeringen, dvs. månader.inomsom tre

En anmälan alltså objektiv fastställbar utgångspunkt förger en
tidsfristen. Falskt eller ofullständigt beslutsmaterial till Konkurrensverket i
samband med anmälan bör föranleda den första tidsfristen inte haatt ansesbörjat löpa."

Vidare anfördes motivenm:i

Det ligger således i företagets intresse anmälan verkligeneget kommeratt
in för förvärvet inte skall ståatt under längreöppet tid nödvändigt.än Deen
angivna tidsfristema ansluter helt till de frister EG har i sinsom
förvärvskontroll

S Prop. 1992/93:56 40.S.
3 Prop. 49.s.
3" Prop. 102.s.
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tordeanmäls intealla förvärvsakensi merpartenligger att somDet natur av
sida.konkurrensverketsfråningripandenågotföranleda

frånundantasjuli 1997,denkraft lträdde ilagändring,Genom somen
företagsförvärvsådanaanmälningsskyldighetengenerellatidigareden

räkenskapsårföregåendeomsättningföretagetsförvärvadedetdär
understigeromsättningenkronor. Trotsmiljoner att100understiger

ifall åläggaenskilt atti partKonkurrensverketfår ettbelopp,detta en
särskildapåkallatdettaanmäla förvärvet, ärnärförvärvsavtal avatt
frivilligtalltiddessutomförvärvsavtal har rätt attiskäl. En ettpart

Konkurrensverket.tillförvärvsådantanmäla ett
dennagrund förlåg tillövervägandende allmännafrågaI somom

lagmotivenm:anfördes ilagändring

medförtharföretagsförvärv att ettvidanmälningspliktennuvarande"Den
prövning. DetförKonkurrensverkettillanmälsföretagsförvärvantalstort

falletvad närgranskasförvärvsärenden änflerväsentligt varsomär somnu harförvärvenanmäldadetvå fallbaragällde. Iårs lagstiftning1982 av
deförbjudas. AvskallförvärvettalanväckthittillsKonkurrensverket attom

konkurrens-någratillupphovfåtalendasthar gettanmälda förvärven ett
Enligt Kon-sida.verketsfråninvändningarelleranmärkningarrättsliga

konkurrensenlett tillmånga falliföretagsförvärven attharkurrensverket
på dengått inutländska företagexempel nämnsSom attmarknaden skärpts.

företag. Demedelstoraochmindreförvärvmarknadensvenska avgenom
kompetenstekniskellerstyrkafinansiellökadfådänned kunnatharsenare årensförstamarknaden. Deställningstarkaredärigenomoch en

slutsatsentillleder därför ettattkonkurrenslagendenerfarenheter nyaav effekternegativanågramedförinteföretagsförvärvantalmycket stort som
lagen.enligtprövningunderkastasdettakonkurrenssynpunktfrån trots

Konkurrensverketssåledesmedförordningen attnuvarandeDen
kon-betydelse föregentligsaknarärendenanspråk föritas somresurser ärendendessamångaiockså företagenmedför attkurrensen. Den av

krävs föruppgifterframmedomfattande arbetetill att tatvingas som
ombudjuridiskakostnader förbetydandefåoch kan m.m.prövningverkets

generelladenfråganuvarande ordning idärmed denblirSlutsatsen att om
regelsystemetiförändringarföljder,sådanaharanmälningsskyldigheten att

skyldighet.dennabegränsasyftesärskilt, idel bör attövervägasdennai nu

rättstillämpningen,ierfarenheternatillmed hänsynbedömer,Regeringen
förslag, vilket överensstämmerutredningensföljavaletlämpligadet attvara

anmälnings-generelladeninnebärförslag. Detta attpromemoriansmed
förvärvade företagetsdetdärförvärvbeträffandeslopasskyldigheten

kronor.miljoner100räkenskapsår understigerföregåendeomsättning
dettaanmälningsskyldighet trotsföreslagitvidareharUtredningen att en

förvärvarennämndaden gränsen,undergälla genomskall omnyss
svenskapå denställningdominerandeförstärkerellerskaparförvärvet en

förgränsdragningenfrågaden. Iavsevärd delmarknaden eller omaven respektivemarknadsdominansbegreppenanmälningsskyldighet genom
vadsvårigheter avgränsapå bl.a.pekatkritikerna attmarknadsandel har

348 ff.1996/97:82 9Prop. s.
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relevant marknad, riskenär för felbedömningar respektive anmälansom att
sker för säkerhets skull osäkerhet från rättssäkerhetssynpunktsamt närom
anmälningsskyldighet inträder. Regeringen finner denna kritik tungt
vägande. första handI bör därför väg prövas.en annan

föreslagitsAtt i vissa remissyttranden utredningens förslag,översom
slopa kontrollen helt beträffande förvärvsobjekt vilkas årsomsättning
understiger viss framstår emellertid integräns den framkomligasom nu
eller lämpliga dag allaI förvärv oberoendevägen. prövas storlek, närav

fyra miljarder kronorgränsen har Det saknas i nulägetpasserats.
beredningsunderlag visar det lämpligt reducera detär nuvarandeatt attsom
kontrollområdet frågai förvärvsobjekt viss minsta storlek så sättom av

dessa frånavskärs varje kontrollmöjlighet.att Inte heller finns någotdet
underlag det möjligt bedömagör såi fall skulle dras.att gränsensom var

Samtidigt bör uppmärksammas de fall där ingripande påkallatatt är
säkerligen blir alltmer sällsynta mindre förvärvsobjektets årsomsättning

fårDetta följa förvärvär. mindre företag fårsällanattanses av av mera
sådana samhällsekonomiska och andra konsekvenser de rättsligautgörsom
förutsättningarna för ingripanden företagsförvärvsområdet vid pröv-
ningen enligt konkurrenslagen. Såsom framgår promemorians förslagav
kan dock sådanai sällsynta fall mindre förvärv viktigaävenmer vara nog
för kvalificera för prövning, utifrån de samhällsekonomiska ochatt sett
konsumentpolitiska intressen konkurrenslagen skall slå vaktsom om.

sådanEn undantagssituation s.k. successiva förvärv, därär redanett
starkt företag har strategi undan för undan köpa mindreattsom upp
konkurrenter eller sådan strategi faktiskt sådanaäven utan görrenten
förvärv vid olika tillfällen. På koncentrerade marknader, medmer
marknadsdominans för eller flera företag tillsammans eller medett
fåtalskonkurrens, kan detta i vissa fall särskilt negativa effekter från
allmän synpunkt. sådantVarje förvärv kan visserligen i sig mindrevara av
betydelse, uteslutande synvinkeln det förvärvade företaget harsett attur en
liten omsättning. Förvärv detta slag utsläcker dock konkurrenter kanav som
ha potential för tillväxt skulle ha kunnat höja konkurrenstrycket ien ettsom
kortare eller längre perspektiv. Samtidigt tillväxer förvärvaren i storlek, om

långsamt. marknaden såOm koncentreradän det vid sidanär att om
företaget med marknadsdominans, eller lägei med duopol eller liknande,ett
endast få småfinns konkurrenter, kan visst förvärv litet företagett ettav

starkt frånnegativt konkurrenssynpunkt. Ett exempel ärannat att ettvara
starkt företag på koncentrerad marknad, med mycket små företag,en mer
förvärvar enstaka liten nyetablerare, för hindra denne i framtidenatt atten
kan komma förvärvarens ställning. Detta kan inverka mycketatt utmana

pånegativt andra presumtiva nyetablerares vilja våga sig in påatt
marknaden, vilket kan tid allvarligt skada konkurrenstrycket.över

Om med inriktning dessa sällsynta situationer underman mer- -nivån miljoner100 kronor slopar den generella anmälningsskyldigheten
samtidigt, och under vissa förutsättningar, tillåter prövnings-men en

möjlighet i enskilt fall, tillgodoses skyddsbehovet för de berörda allmänna
intressena. Samtidigt kan i troligen betydande omfattning undvika deman
problem dagens skapar. sådanEn prövningsmöjlighet kansystemsom
skapas efter viss förebild hur den tidigare konkurrenslagen utformad.av var

Vid samlad bedömning framstår lämpligast såsom föreslagits iatt,en som
promemorian, avskaffa den generella anrnälningsskyldigheten nivånunder
100 miljoner kronor och den med föreskriftersättaatt atten om
Konkurrensverket under viss förutsättning kan ålägga ipart etten
förvärvsavtal anmäla visst individuellt förvärv, det förvärvadeatt ett när
företagets omsättning understiger 100 miljoner kronor. sådantEtt system
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anmälamöjlighet ettmedkopplat atträttssäkerhetsskälbl.a.bör envaraav förfristmedordninggällandesåfrivilligt,slag enattdettaförvärv nuav detförbör finnasmöjlighet attDennaaktiveras.Konkurrensverket m.m. deieller inte,skekommeringripande attvissheträttsligfåskall att om litetfrågai ettföretag, ärdär partsituationer omspeciella ettmycket som
fråganitveksamhetbefogadkännakanslaget,aktuelladetförvärv enav Systemetkonkurrenslagen.enligtprövningklararhuruvida förvärvet enom Konkurrens-talantingsrätten,medgedärmedkonsekvens att avmåste i

frivilligt. Systemetanmältsharockså förvärvförbjudakan ettverket, som
förunder gränsenföretagsförvärvfrågaiprövningochanmälanmed om

undantags-särskildalldelesharanmälningsskyldighetengenerelladen en
detiredovisatsförhållandenaekonomiskadegrund somkaraktär, av

författningstexten.framgåbörkaraktärföregående. Denna av
detipromemorieförslaget,beträffandehar,remissinstanserFlera
börundantagskaraktärenuppfattningsin attframförtavseendet som anmäla ettåläggabefogenhet attpartverket attmarkeras att gesgenom Regeringenskäl. attsynnerligapåkallat anserdettaendast ärnärförvärv av skydds-konkurrenslagenstillledaskulleregel attutformadså snävten självauttryck ibörVadopåkallat. etteftersattesintressen som

underanmälningsskyldighetenförhållandetdetbara attbestämmelsen är
väldetundantagskaraktär. Omsärskildalldelesharaktuella gränsenden en vidmindre förvärvförtalarstyrka ettattvissindikationerföreligger somav angelägenhetsgradsådansigvisa somkanundersökning avvaranärmare åläggandemedingripaför etttillräckligtdetta attbörredovisats varaovan, bestämmelsendet iuppnåsanförda attDetförvärvet.anmäla genomatt särskildapåkallatdetendast ärmeddelas närfåråläggande avattanges heltintekommer attfördärmed stannatregeringenförslagskäl. Det

del förvärvEnallmännaprövandederesursåtgång för organen.undanröja
markerasundantagskaraktärenSärskiltfrivilligt.anmälaskommer omatt påtagligt,reducerasproblemdagensdockmåste det attantastydligt,

på äranvändas sättkan ett merbefintligade somsamtidigt resursernasom
ändamålsenligt.

någon äranmälasföretagsförvärvskall somett avSom nämnts ovan
konkurrenslag attårstill 1993lagmotiven angesförvärvsavtalet. Iparti

anmälanilämnasskalluppgiftervilkaföreskrifter ensomnärmare om
bemyndigande, Kon-regeringenseftereller,regeringenmeddelas av

företags-vissafrågai typerframhållsHärvid attkurrensverket. avom
såhakan stornormalt inteförvärvsådanadvs. ansesförvärv som- mindrehinderinte mot attföreliggerkonkurrensen enbetydelse för -

förekomma.kunnaböruppgifterlämnaskyldighetlångtgående att
allagjord innaninteanmälan kanuttalasVidare varaansesatt en

Konkurrensverket.tillkommit inharkrävsuppgifter som

349 102.1992/93:56Prop. s.
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Konkurrensverkets föreskrifter avseende anmälan företagsförvärvav

I 2 § konkurrensförordningen 1993:173 anmälan enligtattanges en
37 § konkurrenslagen skall skriftligen.göras

Med stöd bemyndigandet i 3 § förordningav harsamma
Konkurrensverket utfärdat bindande föreskrifter vilka uppgifterom

skall lämnas för fullständigattsom anmälan skall föreliggaen anses
Konkurrensverket kan i enskilda fall besluta undantag frånom

föreskriftema.
En anmälan gjord först allanär uppgifter krävsanses enligtsom

anvisningarna till blankett K har2 kommit in till verket.

6.2.8 Prövningsförfarandet, m.m.

6.2.8.1 Särskild undersökning

I 38 § KL första stycket Konkurrensverketatt får beslutaanges att
genomföra särskild undersökning företagsförvärven ett harav som
anmälts enligt 37 § KL. Enligt 38 § andra stycket skall sådant beslutett
meddelas inom trettio dagar från det anmälan kom in till
Konkurrensverket. Under denna frist får den i förvärvs-är partsom
avtalet inte vidta några åtgärder för fullfölja förvärvet.att lagmotivenI
anförs följande beträffande angivna bestämmelser:

"Tidsfristen ansluter till vad gäller inom EG:s förvärvskontroll.som

Konkurrensverket bör så snabbt möjligt fatta beslut,ett finnersom om mansärskild undersökningatt skall I helgöras. del fall kommer emellertidenanmälan inte föranleda någonatt särskild undersökning, verket kanutan
meddela de inblandade förvärvetparterna inteatt kommer föranledaattnågot ingripande. Ett sådant beslut får till följd talanatt förvärvom sammainte härefter kan väckas, inte oriktiga uppgifter påverkat beslutetom somhar ....lämnats

6.2.8.2 Tidsfrister, m.m.

Talan förbud enligt 34 eller åläggandeom enligt 36 § får bara väckas
efter beslut särskild undersökning 39 § förstaom stycket. En sådan

35°Se Konkurrensverkets förskrifter KKVFS 1996:2 anmälan enligt 37 §om
konkurrenslagen 1993 :20.
35‘Prop. 103.s.
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Stockholms tingsrättbeslutet.frånmånaderväckas inomskall talan tre
med högstfristenförlängaKonkurrensverket-begäranfår på enav-

harförvärveteller,förvärvsavtaletisänder,månad i parterna omom
samtyckerförvärvarenstycket,tredjei 34 §detskett på sätt angessom

stycket.andraskäl 39 §synnerligafinnseller detdettill
enligt 20 §gälldetidigarevaddelvisBestämmelserna motsvarar som

ÄKL.konkurrenslag1982 årsstyckena itredjeandra och

prövning,slutligpåFörbud i6.2.8.3 väntan m.m.

medsambandkonkurrenslag näratill 1993 års att ettmotivenI anges
fullfölj-förhindrabeslutinterimistisktimöjlighetenhartidsfristema att

förvärv.andet ettav
I§ KL.i 41förbud finns intagnainterimistisktBestämmelser om

allmäntmotiveratdet ettstycke ärförstaparagrafens att avomanges
medför fåråtgärdenolägenhetdenintresse änväger tyngre somsom

tillför tidenKonkurrensverket-yrkandepåStockholms tingsrätt av-
iförbjudahar avgjortsslutligt parterna36 §ellerenligt 34frågadess en

fårbeslutsådantförvärvet. Ettfullföljaföretagsförvärvavtal attett om
harförvärveteller,förvärvsavtaletimeddelasinte parternaattutan om

tillfällefåttförvärvarenstycket,tredjei 34 §på detskett sätt angessom
meddelas. Ibeslutsådantdockfall fårbrådskande ettsig. Iyttraatt
bestämmelför angivnaskälenfrågaföljande iuttalaslagmotiven om

serm:

faktisktobstruerarföretag inte attangelägetframstår att"Det genomsom
bör intepågår. Prövningenprövningenmedanförvärv ännugenomföra ett

åtgärder förvärvspartema.fullföljandefå störas avav ändamålsenlig.mindresigvisatpraktikenregeln har inuvarandeDen
beslutinterimistisktmöjlighetenböruppfattning ettattEnligt regeringens

slutligtärendet prövatsfullföljas innanfårinteförvärvetinnebörd attav utredningfortsattintressetdå det allmännaskekunnabörvidgas. Det av
deinblandande övervägerfrån deåtgärder parternapåverkanutan av

så längefullföljaskaninteförvärvethakanolägenheter företagen attav
pågår.prövningen

35’:vidareanförsmotivenI

harKonkurrensverketfinnasförbud kaninterimistiskt närBehov ettav automatiskadetochförvärvundersökningsärskildbeslutat ettavom också finnaskanBehovupphört.åtgärder harfullföljandeförbudet mot av
enligtanmälasskallföretagsförvärvetanmälanföretag inte attgör trotsnär

anmälan.sådandröjer medföretageteller37 § enom

z 49Prop. s.
3 105.Prop. s.
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Prövningen huruvida interimistiskt förbud skall meddelas skall inte
inriktas på någon form sannolikhetsbedömning förvärvet kommerav av om

bli slutligt stället skallIatt avvägning mellanstoppat. detgörasen
allmännas intresse fortsatt utredning påverkan åtgärder från deutanav av
inblandade företagens sida och den olägenhet sådant beslut kanettsom
medföra för enskilda förvärvsparter.

Skulle alltså fullföljande åtgärder från förvärvspartemas sida störa
prövningen skall interimistiskt förbud fullföljande meddelas, detmot om
inte samtidigt framgår de inblandade företagen skulle komma drabbasatt att

olägenheter vad kanöverväger det allmännas intresse iav som som vara
saken.

6.3 Sekretess, m.m.

Som tidigare framgått har berörda företag omfattande uppgifts-en
skyldighet i samband med anmälan företagsförvärv enligt 37 §ettav
KL. Under utredningsarbetet har väckts frågan behov ökatettom av
sekretesskydd för sådana uppgifter enskilds affärs- ochrörsom
driftförhållanden i ärenden företagsförvärv. finnsrör Det därförsom
skäl i detta sammanhang behandla tryckfrihetsförord-att närmare
ningens och sekretesslagens bestämmelser gäller vid Konkurrens-som
verkets handläggning ärenden företagsförvärv.rörav som

6.3.1 Bestämmelser i tryckfrihetsförordningen

kap.I 2 tryckfrihetsförordningenl § finns vissa grundläggande regler
allmänna handlingars offentlighet. Där varje svenskattom anges

medborgare, till främjande fritt meningsutbyte och allsidigettav en
upplysning, skall ha del allmänna handlingarrätt att taga av

Enligt 2 kap. första2 § stycket tryckfrihetsförordningen får rätten att
del allmänna handlingar begränsas,ta .endast med hänsyn tillav men

vissa förordningeni uppräknade skyddsintressen. Sådana skydds-
intressen bl.a. myndighets verksamhetutgör för inspektion, kontroll
eller tillsyn och enskilds personliga eller ekonomiska intressen.annan

I andra stycket paragraf föreskrivs begränsningatt rättensamma av
del allmänna handlingar skallatt taga angivas i särskild lagav noga en

eller, så befinnes lämpligare, i lag vartill den särskilda lagenom annan
hänvisar. Vidare föreskrivs regeringen får efter bemyndigandeatt i en
sådan lag förordning meddela föreskrifternärmaregenom om
bestämmelsens tillämplighet.

35"Enligt särskild regel i kap.14 § tryckfrihetsförordningen5 utlänning-ären
i princip likställda med svenska medborgare.ar
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handling ärtryckfrihetsförordningen att§kap. 32I enanges
eller 7 §enligt 6och är attmyndighethosden förvarasallmän, enom

finnsVidaremyndigheten.upprättad hostill ellerinkommensomanse
lämnabegäranpåmyndighet utförskyldighet attföreskrifter enenom

handling.sådan

Sekretesslagen,6.3.2 m.m.

tryck-stycketandra§kap. 2till i 2hänvisaslagsärskildaDen som
OO.1980: lsekretesslagenfrihetsförordningen är

allmännasdettystnadsplikt ibestämmelsersekretesslagenI omges
handlingar.allmännalämnaförbudochverksamhet utattom

offentlighet,handlingarsAllmänna6.3.2.1 m.m.

tryckfrihetsförordningeni kap.reglerna 2innebär enSom nämntsovan
sådanadelmedborgareutländska att tasvenskasåvälför avrätt som

hemliga.bedömaintehandlingar är attallmänna somsom
punkterolikapåbestämmelserfinnssekretesslagenkap.I 15 som

allmännabestämmelsertryckfrihetsförordningenskompletterar om
offentlighet.handlingars

bl.a.bestämmelsersekretesslagenoch 2lkap.15I omges
falli vissahandlingarallmännaregistreraskyldighetmyndighets att

innehålla.skallvad registeroch om
lågövervägandenallmännadefrågaanfördes ilagmotiven somI om

bl.a.kap.i 15bestämmelsernagrund förtill

allmännasådanadelförinnebärkap. rätt att taReglerna i TF2 avenvaren
praktiskaReglemashemliga.bedömaintehandlingar är att somsom kanhandlingfå delbegärden taförutsätter atttillämpning att av ensom

den.identifierakanmyndighetenhandlingensådana uppgifter attlämna om
registertill någon formtillgångdet finnshärförfordrasMånga gånger att av

också denfyllerregisterhandlingar. Ettmyndighetenseller diarium över
vissfå vetskapkandärigenom attallmänhetenfunktionen enomatt

förekommermyndigheterde flestaHosexisterar.huvudhandling tagetöver
regelihandlingar. Detta ärallmännaregistreringockså någoni dag sorts av

Varken iverksamhet.myndighetenstillhänsynnödvändigt redan egenav
föreskrivergenerelltregleremellertiddetfinnslageller iTF somannan

regler ifinns ämnetregister. Däremotföramyndighetskyldighet för avatt
liknande författ-och andrainstruktionerräckvidd iintagnabegränsadmer

ningar. på detfungeraskall kunnapraktisktoffentlighetsprincipen settFör att
håller sinamyndigheternanödvändigtalltsådeti TF attärärsätt avsettsom

355 354.Prop. s.
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allmänna handlingar registrerade eller i fall så ordnade detvart att utan
svårighet kan konstateras vilka handlingar har kommit in ellersom

Detupprättats. emellertid betydelseär inte bara handlingarstor attav
registreras eller ordnas så möjlighet finns till överblickatt också hurutan
registreringen eller de andra åtgärderna utfonnas. Genom det utrednings-
arbete har bedrivits på området jag det finns underlag försom att attanser

lägga fast vissa allmänna riktlinjer i Med hänsyn frågansärrmet. till viktnu
jag riksdagen bör beredas tillfälleatt lag besluta dessaanser att genom omriktlinjer.

Reglerna bör syfta till allmänhetensatt tillgånggarantera rätt tillatt
allmänna handlingar. Detta kan i vissa fall komma innebära krav påatt
längre gående registreringsåtgärder eller åtgärderandra motiveratän ärsomfrån administrativa utgångspunkter.rent När det gäller registrering avhandlingar måste vidare avvägning mellan ågöras sidan intresseten ena av

registret förs med tillräckligatt utförlighet och å andra sidan det försatt
sådant det kan hållassätt allmänt tillgängligt. enlighetatt I med det anförda
har i och1 2 tagits in regler bl.a. registrering allmänna handlingarom av
och härför. I l § fastslåssättet skyldigheten föra register eller vidtaom att
åtgärder med syfte. Vidare föreskrivs vissa undantag från dennasamma
skyldighet. 1 2 § reglernärmare vad register skall innehålla."ges om

Skyldighet allmännaregistrera handlingaratt

Enligt kap.15 förstal § stycket sekretesslagen skall allmänen
handling har kommit in till eller hos myndighetenupprättatssom
registreras dröjsmål, det inteutan uppenbart denär ringaärattom av
betydelse för myndighetens verksamhet. I andra stycket iattanges
fråga allmänna handlingar, för vilka sekretess inte gäller, fårom
registrering underlåtas handlingarna hålls så ordnade detattom utan
svårighet kan fastställas handlingen har kommit in eller Iupprättats.om
lagmotiven anfördes b1.a.35‘

"I enlighet med vad har föreskrivs i denna paragrafs förstasagtssom nyss
stycke, i sak överensstämmer med motsvarande bestämmelse isom
promemorian, skyldighet för myndighet i vissa fall registrera allmännaatt
handlingar hos myndigheten. Från offentlighetssynpunkt det givetvisär avvikt registrering handling skeratt dröjsmål så handling harutan snartav enkommit in eller Bestämmelsenupprättats. har också avfattats så detta haratt
kommit till klart uttryck.

Som redan har berörts det inte nödvändigtär alltid upprätthållaatt
kravet registrering för säkerställa allmänhetens tillgångatt till allmänna
handlingar. Syftet kan uppnås också det myndigheten hållersättet att
handlingarna så ordnade den utomstående självatt kan skaffa sig enöverblick dem.över En förutsättning för detta förfarande skall kunnaatt
användas givetvis handlingarnaär offentliga.att är enlighetI härmed har i
paragrafen föreskrivits myndighet i frågaatt handlingar, för vilkaom
sekretess inte gäller, får underlåta registrering den i stället hålleromhandlingarna så ordnade det svårighet kan fastställasatt utan handlingenomhar kommit in eller upprättats.

355Prop. 354 ff.s.
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handlingarallmännatillgång tillallmänhetenskanSåsom har sagtsnyss ordnadesåhållshandlingarna atttillgodosesgångermånga attgenom
dentilllämnaskanHandlingarnaöverblick finns.tillmöjlighet

dettatillämpaAttpåellerakt sätt.ordnade iutomstående annaten
låter sighemligahandlingarallmänna ärfrågaocksåförfarande i somom

överblick änmöjlighetNågon attnaturligtvis inte genomgöras. geannan
ifrånkunnamigdärför intehartill buds.står Jag ansettinteregistrering

handlingar ärallmännaförslagetpromemorian attdet i somupptagna
självfallet intebehöverregistreringPå dennaskall registreras.hemliga
tillräckligtfulltgångermånga attkanställas. Detkravhögaalltför vara

därakttill denpå omslagetanteckningar görserforderliga t.ex.
innehålls-liknandeellerdagboksbladpåförvaras,handlingarna ett

från registrerings-till undantagmöjligheterakten. Vissatillförteckning
deDärmed tordestycke.andraparagrafensföreslås idessutomskyldigheten

till kunnaupphovkanbestämmelsensvårigheterpraktiska gesom
bemästras.

frihetbetydandemyndigheterna attstycketförstaBestämmelsen i enger
enskildadenlämpligast förvadefterregistreringen ärordna som

någotregistrering,centralnågot kravinnebär intemyndigheten. Den
ordningsådanönskemål Enframförtharremissinstanser om.ett parsom arbetskrävandeonödigtframstå utanmyndighetermångaskulle inom som

myndigheternahellerålägger inteBestämmelsenfördelar.nämnvärdaatt ge sådant krav,handlingar. Aveninkomnalista ettdaglig somföra överatt en mångaförskulleremissbehandlingen,förespråkare underhafthar
Å bestämmelsenhindrarsidanandraonödigt.framståmyndigheter som önskemålenberördaså deutformasregistreringen attintegivetvis att nu

speciellaföramyndigheterna frittstår dethittills attLiksomtillgodoses.
för vissaverksamheten ellerdel typerför viss avregister, t.ex. av

registreringen.påkravställs således ingahänseendeformellthandlingar. I
handlingarna itillräckligtfulltharalltså, jag sagt,Det omär nysssom

dagboksblad ellersärskiltelleraktomslagantecknastidsföljd ettett
i 2lämnasinnehålla,skallregistervadreglerliknande. De ett somom

tillmöjligheternauppfyllas förmåsteminimikrav attbara ett somanger sidan häravvidmyndighet frittstår detSjälvfallettillgodoses. attskallinsyn
skallverksamhetennödvändiga förregister attde ytterligare ärföra som

effektivt.kunna bedrivas

ibland kansvårigheterpraktiskaframhållitharremissinstanser attEtt par till följdhandlingarvilkadet gälleruppstå avgörakomma avnär att somatt
särskilt fördessa instanserenligtgällerDettamåste registreras.sekretess

skaderekvisithuruvida ärberoendehemlighållande etthandlingar är avvars
torderegistreringochdiarieföringhandpersonal haruppfyllt. Den omsom

sekretessfrågan.bedömaalltidmöjlighetha rättnämligen inte att
självfallet intefårhänseendeuppstå dettakan isvårigheterDe som

kanmåste ske,sammanhangetisekretessbedömningunderskattas. Den som
alltsåfårskadebedönmingenVidschematisk.ganskaemellertid göras man

slagetdetinnehåller uppgifter ettatthandlingenutgå från avom
det intresseskada förmedförakantypisktutlämnande ägnat attsett vara

fårVidaresekretessbestämmelsen.aktuelladenskyddasskall genomsom handharpersonaldenförebyggassvårighetereventuella att somgenom
utbildning."erforderligregistrering ges
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Vad skall innehållaregistret

kap.I 15 första2 § stycket sekretesslagen bestämmelser vadges om
registret skall innehålla. Därvid föreskrivs i fråga allmänom en
handling registrerats enligt §l registret skall framgå 1attsom av
datum då handlingen kom ellerin upprättades, 2 diarienummer eller

beteckning har åsatts handlingen, 3 förekommandei fallannan som
från handlingen har kommit in eller till den har expedieratsvem vem
och 4 i korthet vad handlingen rör.

paragrafensI andra stycke uppgift enligt första stycketattanges en
3 eller 4 får utelämnas eller särskiljas det behövs för registret iattom
övriga delar skall kunna företes för allmänheten.

Enligt paragrafens tredje stycke får regeringen beträffande visst
register föreskriva föreskriften i andra stycket inte skallatt tillämpas,

denna skulle omfatta flertalet i registret hand-om annars upptagna
lingar. lagmotivenI anfördes i fråga dessa bestämmelser bl.a.:7om

"Om registrering enligt 1 § första stycket skall fylla sitt syfte måste den
så utförlig den registrerade handlingen svårighetatt kanvara utan

Åidentifieras. andra sidan får de anteckningar i diariet ellergörssom
registret inte leda till sekretesskyddad handlings innehållatt röjs. För atten
fylla sitt syfte måste registret kunna hållas allmänt tillgängligt. I
promemorieförslaget har uppställts vissa minimikrav det gäller vadnär som
skall antecknas i register. Reglerna härom har tagits inett i förevarande
paragraf

Jag vill här påpeka skyldigheten anteckna diarienummeratt elleratt annanbeteckning självfallet endast gäller ifall myndigheten åsatthar handlingen
sådant eller liknande beteckning. Man behöver alltså inte tillskapanummer

med diarienumrering baraett forsystem tillgodose denna bestämmelse.att
När det gäller vad handlingen får dettaatt inte tolkas sårör registretange att
skall utvisa innehållet i varje enskild skrivelse i ärende. räcker härDetett
givetvis med det i registret eller dagboksbladetatt finns ärendemeningen

visar vad ärendet handlar enskildaDe handlingarna kan sedan,som om.
brukligt,är med enbart ansökan eller dylikt.t.ex.som anges

Som har ligger det sakensisagts ellerregister diariumnaturnyss att ett
skall kunna hållas allmänt tillgängli Annars skulle syftet med
registreringsskyldigheten inte uppnås. andra sidan kan det inte bortses
från sekretessen i vissa fall skulle kommaatt bli illusorisk registeratt ettomalltid måste innehålla de uppgifter handling jag harom angett.en som nyssBeträffande flertalet handlingar torde det förhålla sig så nödvändigaatt
identifieringsuppgifter kan tillföras register risk för sekretes-utan att ett
skyddat intresse skadas. Uppenbart dockär uppgift haratt en om vem somin handling eller vadgett handlingen i vissa fall kanrör behövaen om
hemlighållas hänsyn till allmänt eller enskilt intresse. likhetI med vadav

har föreslagits i promemorian föreskrivs därför i paragrafenssom andra
stycke uppgift handlingsatt rör avsändare, ingivare ellersom en mottagare
eller dess innehåll skall utelämnas eller särskiljas det behövsom av

7 Prop. 358s.
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allmänthållasdelari övrigakan registretsekretesskäl. Därigenom
skall utelämnassålundauppgiftervissaVid prövningentillgängligt. omav

lagen.sekretessreglema imaterielladetillämpamyndighetenhar att
skallhurrikspolisstyrelsen, ärhar berörtsfråga,särskildEn manavsom

hemliga.hållasmåsteexistensblottavilkashandlingarsådanamedförfara
förafall kunnavissaipå behovetpekatdärvidhar attRikspolisstyrelsen av

framhålla registersvill jaghärav ettanledning attMeddiarier.hemligas.k.
medbedömasfårhittillsliksomhandlinghemligelleroffentligkaraktär av från deutgådock kunnamig attinnehåll. Jagtill registretshänsyn anser

stycketförstaenligtuppgifternadvs.registeriuppgifternaobligatoriska ett
sekretess.omfattasaldrig kommerpraktiskt attoch 21 taget av

existensenalltså garantiparagraf attdenna utgör motBestämmelserna i en
uppgifterdelåthålls hemlig,handling attsekretessbelagd somvaraav en påkallaMöjlighetenbegränsade.kan attregisteristår finna ettatt vara

därmedstårinteellerlämnashandling kanallmän uthuruvida vissprövning
falli öppen.vart

andra§bestämmelserna i 2tillämpningenuteslutasintekanDet att av
kanhandlingarslagbeträffade vissaellerområdenvissainomstycket av

skullehandlingarflertaletalla ellerbeträffanderegisterleda till öppna som
handlingsuppgifternaobligatoriskadeendastinnehållakomma omatt

tillmyndighetenskulle tvingasådant registerEttoch diarienummer.datum
denförregistretdetsamtidigtdubbelregistrering öppnaomfattande somen därförstyckettredjevärde. 2 §Ifögaskulleutomstående gesvara av
därföreskriftenstycke,andraparagrafensfrånundantagtillmöjlighet om

Enligthandlingar.registeri visstflertalet upptagnaskulle omfatta ett
bestämmaförordningiregeringenankommaskall det attbestämmelsen

andrafrån 2 §undantagMedgesregister.beträffande visstundantagom Frågan vadistycke.paragrafens förstahuvudregeln iställetigällerstycket
sedvanligtpåfår sätthållas hemligtskalleller delvisheltmån registret

innehåll."registretstillmed hänsynbedömas

Sekretessbestämmelser,6.3.2.2 m.m.

gällersekretessvilkenuppgift förfårsekretesslagen2 §kap.Enligt l
ellerden lagenisärskiltfallenskild i andraför äninte röjas angessom

hänvisar.vilken lagenbestämmelse tillannan
får lämnashelleruppgiften inteocksåinnebärgällersekretess attAtt

imotsvarandepå sättmedgivetintedetmyndighet, ärtill omannan
saknassekretessbestämmelsernasärskildadebestämmelser. Isärskilda

anfördeslagmotivenmyndigheter. Itill namngivnaanknytningarregeli
b1.a.:härförskälsom

förvalt-nuvarandetill denregleringenlåsaundviker härigenomMan att
ningsorganisationen.

lagstiftningreglering itillhänvisningarharmotsvarandePå sätt annan
skall kunnafinnsde författningarså allmäntnormalt utformats att som nu

följdförändringarnågraföranledabehöverdettaellerändras ersättas utan att
sekretesslagen.i

358 721979/80:2,Proposition s.
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Avsikten härmed bl.a. delsär regleringen tydligaregöra och därmedatt
lättillämpad, dels i överensstämmelse med offentlighetsprincipensattmera

krav regelsystemet sådant sekretessen kommersätt inteattnyansera att
täcka fler uppgifter eller ha styrkastörre oundgängligenän ärsom
nödvändigt i det särskilda fallet."

I sekretesslagens olika materiella bestämmelser ofta sekretessattanges
gälla i ärenden slagvisst eller i viss verksamhet. Begreppet ärende iav
sekretesslagen har därvid på motsvarande i tryckfrihets-sätt som-
förordningen den innebörd begreppet enligt förvaltnings-som ges—
lagen.

Sekretessbestämmelsernas uppbyggnad

De materiella sekretessbestämmelsema innehåller olika typer av
rekvisit. Rekvisiten normalt dels sådanautgörs föremålet förrörav som
sekretessen, dels sådana sekretessens räckvidd ochavgränsat delssom
sådana dess styrka.som anger

Föremålet för sekretessen information med visstutgörs innehållav
och lageni ordet uppgift förbindelsei med elleranges genom en mer
mindre långtgående precisering uppgiftens art.av

Ofta finns skäl inskränka sekretessregels tillämpningsområdeatt en
förhållandei till de i kap.gränser 1 sekretesslagen.yttre 1 §som anges

Orsaken kan intresset insyn sig gällandet.ex. medatt olikagörvara av
styrka i skilda sammanhang. Sekretessens räckvidd begränsas normalt

användning uttryckssätt sekretess gäller för Vissattgenom av som
uppgift i ärende eller i verksamhet visst slag eller- undantags-av mera
vis vid viss myndighet. kombinationEn dessa rekvisit kan ocksåav-
förekomma.

Sekretesskyddets styrka kommer normalt till uttryck genom
tillämpning skaderekvisit, dvs. villkor förett i regel sekretessav som
kräver sannolikhet i det särskilda fallet för skada viss uppgiftartav om
lämnas ut.

Användningen skaderekvisit i sekretessbestämmelseett kanav en
också uppfattas metod precisera föremålet för sekretessenattsom en
eller dennas räckvidd. Det torde därför inte dra någon skarpatt gräns
mellan de sekretessrekvisit.tre grupperna av

sekretesslagensI bestämmelser förekommer två grundtyper av
skaderekvisit, rakt och omvänt rekvisit.ett ett

Den förstnämnda utformad såtypen är den slår fastatt en
presumtion för offentlighet. Sekretess föreligger med andra ord endast

viss skaderisk föreligger.om en
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sekretessdäremot frånskaderekvisitet utgåromvändaDet som
utgåsannolikhet kangradmed visshuvudregel. Endast avenom man

uppgift viker sekretessen. Ilämna vissofarligtfrån det utär attatt en
bl.a.:9anfördeslagrnotiven

skaderekvisithar ärjag, jag ettdel nämnt,"För attnysssomanseregen
området.sekretesskyddade Jagdet ärförlämpligt instrument avgränsaatt

ifrån övrigaskiljer sigskaderekvisiten momentmedveten attom
deså till vidaområdenasekretesskyddadede attbeskrivningarna av

framhållits flerasida. Somfrån tillämparensvärderingförutsätter aven
enskildade tjänstemännenofrånkomligtblir det därförremissinstanser att

svårigheterbesvärliga avvägningar. Deställas införibland kommer att som
emellertidbör iskaderekvisitentillämpningenmedförbundnaär av

rekvisit. likhetdessa Ivid utformningenmån redaneliminerasmöjligaste av
förenklasskaderekvisiten kanjagmed flera remissinstanser attanser

reglerexakt tillämpningligger i sakensytterligare. Det attnatur somaven
skaderekvisitmöjlig. Prövningeninnehåller skaderekvisit inte är ettav om

måttalltid visstnämligeneller inte innefattaruppfyllt ettär av
skönsmässighet.

bedömningkan sintillämparenskaderekvisitet innebär görarakaDet att
falldessa iskadebedömningen iAvsiktenganska vidainom är attramar.

utgångspunkt själva uppgiften. Detmed iskall kunnahuvudsak göras
hand inteeller i förstasekretess gäller intefrågan huruvidainnebär att

börAvgörandedet enskilda fallet.skadebedömning itillbehöver knytas en
utlämnandesådan denuppgiftenstället äri arten att ettsom avvara om

skalldetmedföra skada för intressekantypiskt ägnat attsett somvara
densådanuppgiftenbestämmelsen. Omskyddas är attgenom

alltså normaltskall denbetraktas harmlös,måstegenomsnittligt sett som
utanför sekretessen.fallaanses

utgår från sekretessskaderekvisitet dettaomvända ärdetVad beträffar att
uppgiften kanstår klartgäller, det intesekretesshuvudregel. Att attom

ganska begränsattillämparen harskada, innebär utrymmeröjas ettattutan
gångermångatillämpareninnebär dettapraktikenbedörrming.för sin I att

sådan sekretessregelomfattasuppgiftkan lämna utaninte ut av ensomen
avsikter meddennesochidentitetkännedomha mottagarensatt omom

uppgiften.
avgörande förskallden skadadet gällerNär sättet att omsom varaange

dettill slutsatsenkommiteller har jagskall föreligga intesekretess att
denbeskrivningåstadkomma enklaremöjligt änknappast är att somen

alltsåfall talasövervägande antaletalldelesvalts deti promemorian. I
motsvarande.ellerskada, "men"promemorieförslagetliksom i om

fall därhar valts i jagallvarligt menavsevärd skada,Uttryck etc.som
alltsåoch där detsärskilt betydelseoffentlighetsintresset storavvaraanser

skadan.särskild graderingnödvändigtär göraatt aven
harskydd för olika allmänna intressenSekretessreglerdeI avsersom

så konkret möjligt.skadan allmänhet beskrivitsi som

förhållanden används liksom ienskildasskyddet fördet gällerNär
uttrycken skada och "menfall endastpromemorian i de flesta .

35° ff.Prop. 80s.
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6.3.2.3 Sekretess för enskilds ekonomiska förhållanden, m.m.

kap. sekretesslagen medI 8 4-7 bestämmelser sekretessges om
hänsyn till skyddet för enskilds ekonomiska förhållanden. Paragrafema

sekretess till skydd för enskildas ekonomiska slagintressen i vissarör
allmän verksamhet, bl.a. utredning, tillsyn och stödav som avser

näringslivet. lagmotiven uttalades fråga behovet sådanaiI av
bestämmelser

"Paragrafema sekretess till skydd för enskildas ekonomiska intressen irör
vissa slag allmän verksamhet, bl utredning, tillsyn och stödav a som avser
näringslivet. promemorieförslaget finns motsvarande bestämmelser iI 9
kap. 4 och §§.5

Enligt talar övervägande skäl för det här aktuellapromemorian att man
området behåller rambestämmelse nuvarande slag kompletterad meden av

meddelade sådandetaljerade bestämmelser regeringen. uttalasDet attav en
rambestämmelse självfallet bäst fyller funktion avlasta sekretesslagensin att

all den kanmängd detaljbestämmelser, i princip sekretess förasen om som
ocksåunder bestämmelsens ordalydelse regleras där och den anslutandein i

dåtillämpningsförteckningen. Endast i de fall starka skäl talar för det bör
tillämpningsområdebryta delar paragrafens till särskildautman av

sekretesslagen.paragrafer i

Vidare enligt behov förtydliga innebördenföreligger promemorian ett attav
komplettera eller deparagrafen vissa nuvarandeersättaattav genom av

sådana.med preciserade Med hänsyn till paragrafen ärmomenten attmera
själv till någon börrambestämmelse, inte i sig upphov sekretess,geren som

försiktig utvidgning dess tillämpningsområdeenligt promemorian ien av
några betänkligheter,förhållande till gällande inte inge och dettarätt

särskilt med tanke på utvidgningen huvudsakligen sker för bättreatt att ge
stöd bestämmelser redan finns i CSK.som

överväganden föreslåsbakgrund dessa i promemorian detMot attav
avsedda verksamhetsområdet beskrivs statlig verksamhet bestående isom

rådgivning,utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn
eller stödverksarnhet med avseende förtydligande syftenäringslivet. I

Sekretesslagen medliksom i 21 § exempel vadnämns avsessom som
uttrycket näringslivet produktion, handel, försäkringsrörelsebankrörelse,
och transportverksamhet.

Skyddet enligt sådanapromemorieförslaget i första hand uppgifteravser
enskilds affärs- eller driftförhållanden, forsknings-uppfinningar ellerom

resultat, vilkas röjande kan medföra skada uppgiftenför den rör.antas
Ordet på föremålenskild syftar inte bara den direkt för denärsom
verksamhet paragrafen också ståri den iutansom avses som

sådanaffärsförbindelse eller förbindelse med denne.annan
Verksamhet det slag i paragrafen emellertid enligtkanav som avses

promemorian myndighet kännedom också förhållandenandra hosge en om
tredje sådana kan betecknas driftförhållandenaffárs- elleränman som som

Socialstyrelsens tillsynsverksamhet enligt läkemedels- och narkotika-etc.
förordningama kan tänkas medföra ömtåligakännedom myckett.ex. om
personliga förhållanden rörande står kontakt med denipersoner som som

36°Prop. ff.228s.
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försäkringsinspektionemasochbank-riksbankensinspekteras. Att samt
dessatillförexempel, oftaanförstillsynsverksamhet, vilket annatettsom

affársförbindelsestår ienskildauppgifterkänsligamyndigheter somom
ofrånkomligt.inrättningamainspekterade ärmed de

endastslagberörttredjemansskydd ettGällande senasträtt ett avger
och för-bankinspektionensgällernämligen detområde,särskilt som

Sekretess-stycketförstatillsynsverksamhet 8 §säkringsinspektionens
åstadkommablir möjligtdetinnebär ettPromemorieförslaget attlagen. att

härav. Dettabehovföreliggerområden där detdeallasådant skydd ett
driftförhållandenochföreslås affárs-för etc.detstarkareskydd änär som

uppställs."skaderekvisit intenågotdärigenom att

verksamhet,KonkurrensverketsiSekretess6.3.2.4 m.m.

statligsekretess ibestämmelserfinnssekretesslagenkap. 6 §8I om
tillstånds-utredning,består itillsynsverksamhetmyndighets som

någontillsjälv upphovsigParagrafen inte itillsyn,givning, germ.m.
sekretess.föreskriverregeringenförutsätterdensekretess attutan om

föreskriftermeddelatparagrafenstödmedharRegeringen omav
sekretessförordningen.sekretess i

SekrFsekretessförordningensekretesslagen, 2 §kap. §6Enligt 8
verksamhetsekretess igällerförordningentillbilaganpunkt ioch 17

uppgifterförKonkurrensverkettillsyn hosochutredningibestårsom
elleruppfinningardriftförhållanden,ochaffärs-enskildsom

skadaliderenskildedenkandetforskningsresultat, antas att omom
andrauppgifterförocksågällerSekretessenuppgifterna röjs. om

ihardenförhållanden för trättpersonligaellerekonomiska som
myndighetensförföremåldenmedaffärsförbindelse ärsom

gällerdvs.absolut,sekretessangivna ärverksamhet. Denna senare
bl.a.:°°anfördesbestämmelsetill dennalagmotivenskaderisk. Ioavsett

iföregåendedetiunder 4-7har anförts upptasvadenlighet medI som
tillsynsverksamheti statligsekretesshuvudregelnförevarande paragraf om

föreskriftermeddelarregeringenskall gälla krävssekretessFör attattm.m.
Sekretessen.omfattasvilka uppgifternärmare avsomangersom

den sekretessmodifieraregeringenpromemorieförslaget kanEnligt som
andra styckethänseenden.två Istycketförsta ikap. 4 §direkt i 9 avanges

tillsynsverk-statligfråga vissibemyndigas regeringenparagrafen att om
eller drift-affärs-enskildsuppgiftsekretess församhet föreskriva att om

detbaraskall gällaforskningsresultatuppfinningar ellerförhållanden, om
denavsevärd skada förskulle medförauppgiftenröjandekan antas att av

kap. 4 §stycket i 9enligt femtekan regeringenVidareuppgiften rör.som
såvitt gällerårsekretesstid 20kortarepromemorieförslaget bestämma än

verksamhet.statlighandling vissuppgift i i
möjligtskallså detdepartementsförslaget har utformats attAven vara

kanförslagetfall. Enligtdessasekretessen ibegränsaför regeringen att

36 ff.234Prop. s.
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dessutom andra begränsningar komma fråga.i sålundaRegeringen kan i
sekretessförordnande föreskriva något sekretesskydd för tredjeatt inteman
skall föreligga eller det för sådant skydd skall krävas skaderekvisitatt att ett

uppfyllt.är
De verksamheter på vilka paragrafen tillämplig beskrivsär i det stora

hela på i promemorieförslaget.sättsamma som
Ordet planering uppfattaär närmast förtydligande utläggningatt som en

utredning. Avsikten markera sådantermen utredningär beståendeatt attav
i infordrande uppgifter från olika företagt.ex. sker för underlättaattav som
bl.a. försvars- och krisplaneringen inom folkhushållningen faller inom
paragrafens tillämpningsområde.

Med tillståndsgivning och tillsyn åsyftas det område i gällande rättsom
med ordet kontroll. Ordet tillsyn bör inte alltför tolkningsnävavses ges en

får omfatta alla de fall där myndighet harutan övervakandeanses en en
eller styrande funktion förhållandei till näringslivet. fårHit räknast.ex.
hela den samhälleliga verksamhet, regleras i marknadsföringslagen, isom
lagen 1971:1912 förbud oskäliga avtalsvillkor ändradmot senastom
1977:452 och i konsumentkreditlagen 1977:984, ändrad 1978:598.

Uttrycket rådgivning finns i promemorieförslaget inte i departements-men
förslaget. Enligt promemorian detta uttryckär grund förutgöraavsett att
sekretess sådanaför skyddsvärda uppgifter enskilds affärs- ellerom
driftförhållanden inhämtas under konsumentverketsetc. t.ex.som
verksamhet utarbeta riktlinjer for företagens marknadsföringatt och
produktutveckling eller under verkets arbete med påverka olikaatt
näringsidkare sin verksamhet efter konsumenternas behov.att Hitanpassa
hör också sådana uppgifter inhämtas med stöd lagensom av om
lokaliseringssamråd. Genom införandet rådgivningordet blir det enligtav

ocksåpromemorian möjligt få till stånd sekretess de fall dåi uppgifteratt av
här aktuellt slag kommer till myndighets kännedom i samband med etten
frivilligt samråd mellan myndigheten och näringsidkare någonien
angelägenhet.

I ocksåpromemorian pekas på behovet sekretess för uppgifterav om
företagskriser, planerade företagsöverlåtelser och liknande förhållanden

såinte sällan kommer in till industridepartementet från olika företag.som
enligtDet promemorian samhälleligtär intresse företag sådanaistort attav

situationer frivilligt kontakt med statliga måste därförDettar organ. anses
vikt kontakter detta slag främjas företagen erbjudsatt attvara av av genom
måttvisst sekretess.ett av

Enligt min fårmening under begreppet tillsyn falla också sådananses
rådgivning sker led i myndighets tillsynsverksamhet jfrettsom som en
motiven till 13 kap. 1 §. Större delen det sekretessbehovav som
promemorieförslaget skulle tillgodose ordet rådgivning i 9 kap. 4 §genom

därför tillgodosett enligt departementsförslagetär rådgivning inteäven om
i uppräkningennämns olika verksamhetstyper. Härtill kommer attav

rådgivning knappast täcker de fall i vilka information lämnas om
företagskriser, planerade företagsöverlåtelser och liknande förhållanden och

i promemorian exempel där sekretessbehov skulle kunnaettsom anges som
tillgodoses. Det i stället ibland frågaär något kan sägas utgöraom som
planering eller utredning med avseende på näringslivet och alltså täckssom

andra begrepp i paragrafen. Främst angivna skäl har alltså ordetav av nu
rådgivning uteslutits i departementsförslaget.
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desamma istycket i sakPunkterna och i första1 2 är som
och tredje styckena paragrafenpromemorieförslaget. andra iAven är

överensstämmelse med promemorieförslaget."utformade huvudsakligi

Ärenden,6.4 m.m.

kartlagt och sammanställt nedanKonkurrensverket har på vårt uppdrag
under periodenavseende anmälda företagsförvärvredovisade uppgifter

juli den 30 juni 1997.l 1993den —
allt väsentligt registeruppgifter ochSammanställningen grundas i på

fram detvid Konkurrensverket tagituppgifter handläggare ursom
enskildeuppgifter bygger på denärendet.enskilda Dessa senare

klassificering uppgiften ifråga.bedömning ochhandläggarens av
följer KonkurrensverketsbranschområdeFördelningen på mot-

branschområden.svarande för indelning påsystem
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Anmälda förvärv fördelade på bransch och år under periodenTabell
den juli den1993 30juni 1997.-

19933 1997363 TotaltBransch 1994 1995 1996

Byggverksamhet 1 13 14 7 4 39

Energi 16 13 18 4 565

Finansverksamhet 12 6 365 7 6

Försäkringsverksamhet O 2 2 5 1 10

Handel-dagligvaror 0 0 2 9 3 14

Handel-övrigt 3 18 21 46 17 105

Hotell-restauran 0 4 4 l 10lg
Industri 6 10 13 18 8 55

Industri-grafisk 0 4 0 0 l 5

Industri-kemisk 5 10 14 14 5 48

Industri-livsmedel 2 9 9 8 3 31

Industri-läkemedel 2 1 10l 5 l

13Industri-skog 2 4 4 2 1

Industri-teko O 1 1 1 O 3

Industri-verkstad 4 19 28 35 6 92

33Industri-övrig 0 1 2 16 14

Mineral-metallhantering 3 6 4 0 141

Post-tele-medier 6 17 29 13 7 72

Skogsbruk-jordbruk-fiske 3 2 l 81 l

Transportverksamhet 1 9 I l 7 6 34

Utbildning 0 30 1 0 2

Vård 30 l 5 3 4 1
Övriga tjänster 9 12 24 14735 67

framgår ej 12 36 33 24 7 112

Totalt 64 207 260 308 124 963

Källa: Konkurrensverket

tabellen framgårAv flest anmälda företagsförvärv återfinnsattovan
Övrigabranschernainom tjänster 147, Handel-övrig och105

Z Anmälda förvärv fr.0.m. juni 1993.1
363Anmälda förvärv 30 juni 1997.t.0.m.
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anmälda förvärvIndustri-verkstad 92. tabellen framgårAv även att
ökade från under till207 1994 308 1996.

Konkurrensverket anmäldes företagsförvärv underEnligt 76
företagsförvärv anmäldesperioden den juli- december 1997. 641 30

under perioden den januari 31 maj 1998.1 -

förvärvAnmälda förvärv fördelade på bransch ochTabell typ av
under perioden den juli den 1997.1993 30 juni-

framgår ejBransch Horisontella Vertikala Konglomerat-
förvärv förvärv förvärv

Byggverksamhet 37 0 0 2

0Energi 35 21 0

Finansverksamhet 33 O 0 3

0Försäkrings-verksamhet 9 0 1

Handel-dagligvaror 9 5 0 O

Handel-évfigt 72 21 2 10

8 0 2Hotell-restaurang O

Industri-byggmaterie 2 249 2

0Industri-grafisk O O 5

Industri-kemisk 42 4 0 2

3Industri-livsmedel 27 0 1

Industri-läkemedel 0 28 0

1 1Industri-skog 1l 0

0 0lndustri-teko 3 0

Industri-verkstad 0 1471 7

Industri-övrig 425 3 1

Mineral-metallhantering 0 112 1

Post-tele-medier 68 0 0 4

Skogsbruk-jordbruk-fiske 7 0 01

Transportverksamhet 131 2 0

Utbildning 2 0 O 1

Vård 12 0 0 1
Övrigatjänster 132 1 131

framgår ej 112- - -
Totalt 703 72 817 1

Källa: Konkurrensverket.

8-185162
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horisontellaanmäldesperioden 703framgår undertabellenAv attovan
konglomerat-utgordesanmälda förvärvvertikala förvärv.och 772 av

förvärv.

juli denperioden den 1993under 1Anmälda förvärv,Tabell 3. m.m. —
1997.30 juni

TalanFrivilligtSärskildAnmäldaBransch om
förbundåtagandeunder-ärenden

medsökning förenat37 § KL
vite38 § KL

00039Byggverksamhet
03 056Energi
00036Finansverksamhet
0O110Försäkringsverksamhet
00014Handel-dagligvaror
002105Handel-övrigt
00010Hotell-restaurang
O15lndustri-byggmateriel 55
0005Industri-grafisk
O0148Industri-kemisk
02431Industri-livsmedel
00110Industri-läkemedel
0OO13Industri-skog
0003lndustri-teko
O1392lndustri-verkstad
0OO33Industri-övrig
OO14 1Mineral-metallhantering
01ej vite172Post-tele-medier
O11Skogsbruk-jordbruk-fiske 8
O0l34Transportverksamhet
0003Utbildning
02213Vård

Övriga 215147tjänster
022112framgår ej

21033963Totalt
KonkurrensverketKälla:

anmäldes enligt 37 § KL. Iföretagsförvärvframgår 963tabellenAv att
enligtundersökning 38särskildbeslutade Konkurrenverketfall33 om

Konkurrensverket väckteåtagande.frivilligtfall gjordes s.k.§ 10KL. I
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i två fall talan med yrkande förvärvet skulle förbjudas enligt 34attom
§ KL. Nedan lämnas översiktlig fallredogörelse för dessa tvåen

1 Konkurrensverket Skandinaviska ilmlaboratorierF Holding AB,mot
m.fl. Schibsted Film A/S överlät den 1 januari 1996 samtliga sina—
aktier FilmTekniki till SkandinaviskaAB Filmlaboratorier Holding

ägdeAB, Swelab Filmlaboratoriet Betalningen skeddeAB. viasom en
kontantemission, varvid Schibsted Film erhöll tredjedel såvälen av

Övrigaröstetal aktier Skandinaviskai Filmlaboratorier Holding.som
detta bolagi Sveriges Television ochAB Nordisk Film A/Sägare var

med tredjedel vardera. Enligt aktieägaravtal erhöll de ägar-treen
bolagen bestämmande inflytande i Skandinaviskaett gemensamt
Filmlaboratorier Holding. Avsikten förvärvenmed slåattvar samman
Swelab och FilmTeknik.

Konkurrensverket yrkade Stockholms tingsrätt skulle förbjudaatt
Skandinaviska Filmlaboratorier Holdings förvärv samtliga aktier iav
FilmTeknik och Schibsted Films förvärv tredje del aktierna iav en av
Skandinaviska Filmlaboratorier Holding och anförde bl.a. förvärvenatt
innebar det skapades monopolsituation på marknaden,att atten
förvärven skapade eller förstärkte dominerande ställningen som
väsentligt hämmade eller ägnad hämma förekomsten ellerattvar
utvecklingen effektiv konkurrens denpå svenska marknaden ochav en
detta skadligt frånpå allmän synpunkt.sättett som var

Stockholms ogilladetingsrätt talan och anförde bl.a. följande: "Vid
prövningen aktuellt företagsförvärv skapar eller förstärkeromav nu en
dominerande ställning, bör därför beakta den konkurrensman som
förekommer på den relevanta marknaden från såväl nischföretag som
utländska laboratorier /.../ Klart Swelab och FilmTeknik deär att är
enda fulltjänstlaboratoriema på marknaden och de efteratt en
sammanslagning kommer inta dominerande ställning iatt en
förhållande till nischföretagen de utländskaoch laboratoriema /.../
Möjligheterna för Swelab och FilmTeknik fortlevaatt som
självständiga konkurrenter på den svenska laboratoriemarknaden är

liten. Vidare framgår utredningen knappast kanytterst attav man
förvänta sig utländska laboratorier etablerar sig i Sverige,att enär
marknaden här liten och det visat sig de ändå kunnat erhållaär att
uppdrag avseende svenska produktioner. Vid samlad bedömningen av
vad marknadssituationen finnerär tingsrättenutrett attsom om
konkurrenstrycket från utländska laboratorier och nischföretag är
tillräckligt högt för upprätthålla effektiv konkurrens på denatt en

3 Konkurrensverket har väckt talan i ytterligare fall. ärendeDetta f.n.ärett
under handläggning domstoli Marknadsdomstolen.
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Swelab ochsammanslagningeftermarknadensvenska även aven
väsentligtdärför intekanSammanslagningenFilmTeknik. sägas

utvecklingenellerförekomstenägnad hämmaellerhämma att avvara
konkurrenseffektiven

förvärvade enligtSelectaSelecta ABKonkurrensverket AB2 mot -
ochbedrevs Servess ABrörelsernaapril 1996avtal den 30 avsom

dessa bolagsomfattade samtligaStockholm AB. FörvärvetiServess
Selectapersonal.varumärken ochinklusivetillgångar var

Storstockholms-automatserveringsmarknaden imarknadsledande på
dryckochförsäljninginnebarAutomatserveringområdet. matav

tillhanda-vanligtvisdessaunderhåll ävensamtautomater, avgenom
Servessbolagenförvärvet näst störstahållande Föreautomatema. varav

mindre Selecta.betydligtmarknaden,aktör på änänom
beslutslutet maj 1996fattade iKonkurrensverket attomav

förvärvet. Förvärvspartemaundersökningsärskildgenomföra aven
beslut islutligtförvärvenfullföljameddelade de avsåg trots attattatt

Stockholmsansökte hosKonkurrensverketfattats.ärendet inteännu
fullfölja förvärven.Selectaförbud förinterimistiskttingsrätt attom

fråganprövadeyrkande. TingsrättenverketsbiföllTingsrätten senare
föranleddeprövningförvärvspartema. Dennapå begäranpå nytt av

beslutet.det tidigareändringingen av
förbudyrkandestämningsansökan medKonkurrensverket ingav om

bolagenSelecta ochbl.a.och anfördeenligt 34 § KLförvärvet attmot
uppgick till minst 70-75marknadsandelsammanlagdhade somen

aktörhar ingenSelecta och ServessUtöverprocent. enannan
skulleSelectaöverstigande tiomarknadsandel procent. genom

företagEftersom övrigaställning.mycket starkfåförvärvet således en
förvärvetförfick presumtionenmindrebetydligtmarknaden attpå var

utomordentligt stark.synpunktallmänskadligt frånskulle ansesvara
enskiltfördeväckt talanKonkurrensverketSedan parterna
innebaråtagandetgjordetill Selectaleddeförhandlingar ettatt somsom
angivnatillställaskullemaj 1997Selecta i nämnaresenastatt sex

fullserviceavtalsamtliga deanbudkonkurrenter övertaattett somom
med flerarbetsplatseravseendeServessbolagen änförvärvatSelecta av

anbudetomfattadesfullserviceavtaldeanställda.200 För mensom av
överlåtelsen åtog siggodkändeeller kundenfannsdär köpare

avtalstidens utgångdessa vid1998Selecta i sägaatt senast uppmars
eventuellmedsambandSelecta åtog sig iomförhandling.för att

möjliggjorde för dessadetkonkurrenterna såinformerauppsägning att
detbedömningKonkurrensverketsanbud. Enligtkomma medinatt var

365 mål 8-669-96.dom 1996-12-18 i TStockholms tingsrätts
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tillräckligt för undanröja de skadliga effekterna förvärvetatt av om
vad och verketSelecta genomförde åtagit sig åtog sig inteattman

påföljder ytterligare villkor med anledning förvärvetinitiera eller av
under förutsättning Selecta fullgjorde åtaganden.sinaatt

Konkurrensverket justerade talan och yrkade tingsrättensin att
kristället för förbud skulle ålägga Selecta vid vite 500 000 attav

överenskommit.fullgöra det åtagande parternasom
yrkandet medgivits och fann skälkonstaterade inteTingsrätten att

genomförande åtagandetfrångå verkets bedömning ettatt att av var
skadliga effekterna förvärvet.tillräckligt för undanröja de Motatt av

Selecta ålades vidbifölls verkets talan och vitebakgrund härav av
fullgöra åtagande.kr sitt500 000 att

hemställde våren 1997 omprövning tingsrättensSelecta om av
kontrakt,åberopande bolaget förloratbeslut under störreettatt parav

de kontrakt frånvärde värdet Servess.övertogsöversteg av somvars
bolagets talan och anfördeKonkurrensverket medgav att

marknaden efter dom innebarden aktuella tingsrättensutvecklingen på
längre nödvändigt. Bl.a. anfördes catering-åläggandet inte attatt var

konkurrerade med automatserverings-företagen utsträckningi större
Även hade marknaden.företagen. nystartade företag inträtt på

Konkurrensverketfann denna bakgrund och dåTingsrätten mot
åläggande kundetalan det tidigare beslutetmedgav Selectas att om

upphéivas."’°

36°Stockholms dom måltingsrätts 1997-11-18 i T-8-537-97.
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utredningsarbetetSynpunkter under7

Inledning1

utredningsarbetet kartlagt och sammanställt deVi har i det tidigare
allmänna erfarenheterna konkurrenslagen. Vi har i dettaav samman-

framförts fråganhang bl.a. redovisat erfarenheter och synpunkter isom
det lämpligt överföra europeiska gemenskapens konkurrens-attom var

regler till nationell marknad och tillämpa dessa på svenskaen
förhållanden. har också tidigare kartlagt och redovisat erfarenheterVi

företagsförvärvoch synpunkter på hur lagens regler prövningom av
har fungerat.

sammanställning lämnade erfarenheter och synpunkter iEn av
rörandeavseenden och på ytterligare antal frågeställningarangivna ett

redovisat betänkandekonkurrenslagen har vi tidigare i utredningens
1993-1996967SOU 1997:20 Konkurrenslagen

ochsammanfattande redogörelse för erfarenheterNedan lämnas en
företags-lämnats avseende reglerna för kontrollsynpunkter avsom

kritik det nuvarande regelsystemetsförvärv. riktatsDen mot ut-som
följande:formning och funktion har i huvudsak avsett

anspråk ochkonkurrensrättsliga prövningenDen itar stora0 resurser
förfarandet oproportionerligtdet administrativa utanstoranses vara

därför främja konkurrensen.nämnvärtatt

transak-Förvärvsreglernas utformning innebär vissaatt typer0 av
kontrolltioner vilka företag skaffar sig faktisk över ettettgenom

företag omfattas lagen tillinte prövningen. Omannat av anpassas
begreppet koncentration enligt EG-modell kommer möjligheterna
till kringgående prövningsförfarandet elimineras. sådanEnattav
harmonisering skulle medföra företag fårsvenskaäven att en
enhetlig regler vid anmälan företagsförvärv bådeuppsättning påav
nationell och internationell nivå.

367 betänkandet,Se bilaga
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oklarhet den innebörden lagensDet råder vissanärmare0 om av av
begrepp, bl.a. vad gäller innebörden begreppen berörda företagav
och företag, bestämmande inflytande och bedrivagrupp av
verksamhet landet. lagen bör därför införas klargörandeIinom en
definition vad med begreppen berörda företag ochav som avses

företag. inflytandeVad gäller begreppet bestämmandegrupp av
råder oklarhet bestämmelsernas tillämpning vid förvärv genomom

vehicles verksamhets.k. acquisition fråga begreppet inomI om
landet råder oklarhet främst vad gäller lagens tillämpning på
indirekta förvärv, dvs. förvärv mellan utländska företag med
dotterbolag inom landet.

beträffande avseenderåder betydande oklarheter rättslägetDet0
företag samriskföretag. Konkurrenslagens nuvaran-gemensamma

de bestämmelser inte medge uppdelning och prövning avsynes
företag kooperativa respektive koncentrativapågemensamma
företag. förvärvsprövning kooperativaDengemensamma av

bestämmelser tordeföretag sker enligt nuvarandegemensamma som
motsvarandesakna praktisk betydelse. Övergång tillEn

finns medföra dennabestämmelser inom EG-rätten skulle attsom
endast förtransaktioner i princip behöver anmälas prövningtyp av

enligt förbudet konkurrensbegränsande samarbete. Gemen-mot
företag långsiktig strukturell effekt på mark-harsamma som en

motsvarande sker enligtnaden skulle på EG-rättensätt som --
enligt reglerna företagsförvärv.prövas om

s.k. accessoriska begränsningar iKonkurrensverkets prövning0 av
samband med förvärvsprövningen fungerar för närvarande närmast

till förvärvsparterna och formellrådgivning och service iärsom en
bindande. Såväl kvalitets- tidsmässigamening inte rättsligt som

talar för formellt bör kunna stödja sig påävenargument att parterna
uttalanden avseende accessoriska begränsningar. sådanverkets En

ordning skulle skapa förutsättningar för falldessutom i mångaen
både handläggning. följer hand-billigare och enklare Vidare
läggningen redan allt väsentligt vad tillämpasi inom EG-rättensom
vilket innebär det saknas bärande skäl inte prövningenatt att ge
motsvarande effekt den rättsordningen.inom En anpassningsom
skulle också medföra ökad rättslikhet med EG-rätten.en

Anmälan företagsförvärv fastställbarobjektivutgörett ut-0 av en
gångspunkt för tidsfristema vid prövningsförfarandet. I ett stort
antal fall förvärvsparternahar anmält förvärvet först efter att
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medbärande syftenadeinnebärvilketfullbordats ettförvärvet att av
harförhandsprövningen,obligatoriskadvs. denförvärvsreglema,

anmälanföreskrift lageni närAvsaknadåsidosatt.blivit enav en
sinförlorakanbestämmelserlagensmedför vissaskall ske att av

förhållandetriskerarLångsiktigtanmäls.inteförvärvetverkan om
minskasyfteanmälningsplikten. Iför attrespektenurholkaatt

behandlinglikformigsäkerställaochosäkerhetrådande aven mer
lagstadgadinföraböranmälande företag övervägas attsamtliga en

dettabör iVidareanmälas.skallförvärvtidpunkt samman-när ett
avskaffas.böri 42 §tvåårsfristenhang övervägas om

anmälningspliktföreskriverbestämmelseinförasbörlagenI somen0
anbud.offentligtvid

skallförvärvinnebärordningden etti attLämpligheten som0
ifrågasättasförvärvsavtalet kaninågonanmälas är partsomav

följdenblikan ettmarknadskoncentrationdeneftersom avsom
det inteochföretagetsförvärvandedetuppstår inomförvärv grupp

företags-dennaifullständig insynharsäljarenförväntaskan att

gmPP-

prövningundvikaförlageninföras iminimis-regel bör attde avEn0
mark-påkonkurrensförhållandenaförbetydelsesaknarförvärv som

naden.

Konkurrens-ochavskaffasböranmälningspliktengenerellaDen0
lagårsenligt 1982gälldeordningmed denlikhetibörverket som-

sådanEnförvärv.granskainitiativpåmöjlighet egetattges-
anmälafrivilligtmöjlighet ettföretagenockså attbörordning ge

för prövning.förvärv

kanbl.a.ingripande,onödigtverkarstand-stills.k.Föreskriften om0
dispositionercivilrättsligafrågarisker ijuridiskainnebäradet om

företagsöverlåtelser.medsambandvidta imåsteföretagensom
sanktionssystemoklartochräckviddoklarregelnVidare har etten

förbudetfråndispensmedgemöjlighetbörKonkurrensverket attges
§.38fullfölja förvärvetföråtgärdervidta attmot att

omfattasÄven börtill förvärvsparternabakomliggande ägare av0
och §§.40bestämmelserna i 38

beslutmöjlighet ompröva ettKonkurrensverket bör att somges0
då deochlämnatsuppgiftergrundval partfattats på somavsomav
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lämnades objektivt riktiga, på grundsett var men som av senare
händelser inte kommer förverkligas.att

Tvåårsfristen enligt 42 § för lång, bl.a. kan osäkerheten leda tillär0
kostnader för företagen investeringar och integra-stora attgenom

tionsåtgärder nödvändiga för lönsamheten förvärvetär i måstesom
senareläggas.

För vissa förvärv bör förenklad handläggning införas.typer0 av en

Frågan lagens exterritoriella tillämpning uttryckligen regleras i0 om
lag.

7.2 Utredningens preliminära förslag

Av vad redovisats framgår flertal intressenter,att ettsom ovan
däribland Konkurrensverket, Sveriges Industriförbund och flera
advokatbyråer, förordat regelsystemet för kontroll företags-att av
förvärv olikai avseenden och utformas med EG-rättenanpassas som
förebild.

Sålunda har föreslagits regleringen företagsförvärvatt ersättsav
med bestämmelser efter förebild från rådets förordning EEGsom, nr
4064/89 den 21 december kontroll1989 företagskoncentra-av om av
tioner, inte sin utgångspunkt i övergång äganderätt i avtaltar utanav

innebär förvärv kontroll egendom. Vidare har, härsåvittöver ärsom av
intresse, föreslagits gemenskapsrättens reglerattav om gemensamma

företag och s.k. accessoriska begränsningar bör införas i KL.
Vi har tidigare funnit det lämpligt redovisa principförslag tillatt ett

hur de grundläggande materiella bestämmelserna förordningi 4064/89
skulle kunna ligga till grund för lagtext i KL. utkast till dennaEttny
lagtext har tidigare återgivits i vårt tidigare betänkandet.
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remissyttrandenSammanfattning7.3 av

förslagetöver

1993-1996Konkurrenslagen1997:20betänkande SOUUtredningens
remissbehandling. Ettföremål förutredningstiden varitunderhar
betänkandet.sigharolika remissinstanser överfyrtiotal yttrat

för-preliminäradetuttalat sigdirektharremissinstansIngen om
förvärvsreglema.rörandeslaget

prövningarmängdendenframhållerStockholms storatingsrätt att av
tilllettinteinsatser än ettkrävt annatharföretagsförvärv stora som

föreliggadockmeningenligt tingsrättenskaningripanden.fåtal Det
tillämp-initialaslutsatservittgåendefördrarförrisk att avman

resurstilldelningbristandegrund iofta sinharningsproblem. Dessa
hand-avvaktaintehandläggarna. Atthos attpåkan beroeller ovana

före-förriskmedför påtagligformerfinner sina attläggningen manen
påkallade.behovetintelagändringar,slår är avsom

slutsatserutredningensframför reservation motStatens järnvägar
förhållandekonkurrenslagensbl.a.betänkandetförslag i röroch som
kan hämtasledningtillräckligtsighar inte visat attDettill EG-rätten.

betänkligtdärförlagen.tillämpning Detvidrättspraxis ärfrån EG:s av
attEG-dra slutsatsengenomförtsutredningytterligarenågoninnanatt

följasbehållashuvudsakbör iregelsystemetförmodellen mermen
inriktningendenanvisningarförarbetenflexibelt. Utan nyaomgersom

säkert EG:sdetförutsägbarhet öka inte är attpåskulle bristen ensom
följkommerrättspraxis att

viktigtdetochförutsägbarhetdålig ärharKL attPosten attanser
dettveksamtdocktill EG-rätten Detanknytning ärmed nära omen

iförändringargenomföra några störrebehovredan föreligger attavnu
sig.sätta Derimlig tidfåmåstelagenden atteftersomKL pro-nya

sombam-rubriceradelvis,sannolikt, åtminstonefinns attblem ärsom
perspektivlängreMed änmed tiden.bortsjukdomar, ettväxersom

vadmöjlighetdessutom avgörafår attkan ha, störredet manman nu
ocksåkanändras. Detskalloch hur dettafelgrundläggandeärsom

denkunskapernajustiolämpligt röra systemetatt nyaomsomomvara
olägenheterframhålls deVidarekrets.sprida sig ilagen börjar störreen

jointkooperativts.k.samtidig prövning ventureviduppstår ettavsom
dispens-och föreslåroch kommissionenKonkurrensverket etthos att

andra stycket KL.stand-still införs i 38 §s.k.regelnförfarande från om

ochtillgänglig Närings-3 iremissyttrandena finnssammanställningEn över
97/684/K.handelsdepartementet N
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Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms framhålleruniversitet
bl.a. företagen i allmänhet har tillsig svensktatt anpassat ettnumera
rättsläge konkurrensrätteninom ligger EG-rätten mycket nära.som

harDetta fördelar, främst möjliggöra tillämpningstora attgenom av
EG-rättslig praxis, vilket leder till ökad förutsägbarhet i rättsläget.

Konkurrensverket det på de flesta punkter positivt deatt är attanser
svenska konkurrensreglema i överensstämmelse med ochEG:s.är nära
verket framhåller särskild den fördel ligger kunnai väg-att tasom
ledning den rättspraxis utvecklats inom EU.av som

Närings- och teknikutvecklingsverket ifrågasätter inte deom sam-
hällsekonomiska effekterna den rådande ordningen ärsnarastav
negativa, den enda effekten bestämmelserna denatt ärgenom av
omfattande administrativa vid anmälan företagsförvärv.processen om
Enligt verket behövs därför omfattande förenklingar i de administrativa
rutiner i dag gäller för anmälan företagsförvärv. kan vidareDetsom av
enligt verket också diskuteras vilken utformning förvärvskontrollen ska
ha i liten konkurrensutsatt ekonomi den svenska marknadenen som

Det inte dominerande ställning i sigutgör. är skadligär utan etten som
eventuellt missbruk sådan. ställning. För upptäcka och beivraattav en

sådant missbruk det viktigt Konkurrensverket har förett är att resurser
kunna ingripa med stöd 19 Enligt§ KL. verket kan förenkladeatt av

rutiner vid anmälan företagsförvärv frigöra sådanaom resurser.
Afliirsverket Svenska kraftnät ansluter sig till den kritik mot

utformningen KL redovisats i utredningens betänkande ochav som
uttalar lagen avskräckande exempel på vad kan bliatt utgör ett som
resultatet alltför entusiastisk anpassning till EG-rätten.av en

Länsstyrelsen Skaraborg tillstyrker förlageti till effektivisering av
reglerna för prövning företagsförvärv. Länsstyrelsen det önsk-av anser

EG-modellen också fortsättningsvisvärt utgångspunkt föratt tas som
regelsystemet, eftersom formellaEG-rätten krav på harmoni-oavsett
sering ändock har bärighet på nationell lags utformning och till-
lämpning. Vidare framhålls vikten den internationella utveck-attav
lingen på området följs med sikt möjliga förbättringar.nogsamt

Länsstyrelsen Värmlands län instämmer ii reglerna för kontrollatt
företagsförvärv bör effektiviseras så endast företagsförvärvatt störreav

blir föremål för prövning.
Grossistfirbundet Svensk handel de analyser har varitattanser som

möjliga visar med all önskvärd tydlighetatt göra vissa ändringar iatt
erforderligaKL förbundetochär tillstyrker genomförandet de före-av

slagna förändringarna.
Sveriges Köpmannafárbund framhåller reglerna företags-att om

förvärv bör effektiviseras.
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nationella pröv-behovetifrågasätterriksförbundLantbrukarnas av
allaunderförvärvsreglersvenskamåsteförbundetEnligtningssystem.

nödvändigastrukturlösningar ärförfullt somförhållanden utrymmege
konkur-internationelladenklarakunnaskallföretagsvenskaför att

knutendärtillmedskogsbruketochjord-minstgäller inteDettarensen.
betydligtochförenklas görasförbundetenligtbörReglernaindustri.

omfattande.mindre
effektiviseringtillförlagettillstyrker reg-avförbundetKooperativa

företagsförvärv.prövningförlema av
grundenipraktisktdet attörsäkringsförbund ärattFSveriges anser

underlättarvilketEU,inomkonkurrensreglernationella somha samma
tillansökningareventuellavidochSverigeilagentillämpningen av
förEU-marknadÄven endamedmålet gemensamkommissionen. en

nationelladepåregelverkfleralltunderlättasoch tjänster omvaror
lika.marknadema är

konkurrenslagstiftningenframhåller attRedareföreningSveriges
Även ifrågasättaskandetperspektiv.internationellt omimåste ettses

fårviviktigtändådet attbästaden ärlagstiftningsmodell ärEG:som
lagstiftning.dennatolkningochnivåeuropeisk aven

Konkurrensverketstårdetframhåller attBanlçföreningenSvenska nu
obliga-helst. Enföretagsförvärvvilketundersöka somfritt närmareatt

nödvändigdärför inte utgöratordeanmälningsskyldighet entorisk
enligtochföretagkontrollgodtagbaruppnåför avförutsättning att en

obliga-reglerhaförskältillräckliga att omdärförsaknasföreningen
företagsförvärv.föranmälningsskyldighettorisk

betydel-denunderstrykerAdvokatbyrå storaSwartlingMannheimer
förföretagsförvärvprövningförregelverkfungerandeväl avettavsen försyftenkonkurrensbefråmjande somKL:suppnåendesåväl av

Enligtbrister.vissamedbehäftadereglerNuvarande ärnäringslivet.
materi-detillhandförstaibristernahänför sigmeningadvokatbyråns

påreglernatillämpningenbeträffandeOklarheten avreglema.ella
begränsningaraccessoriskaochföretagkoncentrativa gemensamma

reglemasvidförekommerbristerAndrabrister.dessapåexempelutgör
uppnåsökafrågordessabör iManförvärv.indirektapåtillämpning

regelverk.med EG:srättslikhetmöjligastörsta
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lll

överväganden förslagoch8

kontrollkonkurrensrättsligbåde för ochskälfinnsDet emot en0
övervägande skälkonstaterarföretagskoncentrationer. Vi attav

i denalltjämt bör ingåkontrollsystemsådantförtalar att ett
konkurrenslagen.svenska

tilloch sakändras ibörbestämmelsernasvenskaDe anpassas0
kontrollbestämmelsermotsvarandegemenskapsrättens avom

deinnebär ocksåanpassningsådanföretagskoncentration. En att
konkurrenslagstift-svenskamellan denfinnsskillnader som nu

företagfrågagemenskapsrätten iochningen gemensammaom
kommerväsentligtalltbegränsningar i attaccessoriskaoch

undanröjas.

nuvarandeändringföreslå någonskälfinner inteVi att av0
omsättnings-kontrollområdetomfattningellerkonstruktion av

miljarder kronor.fyragränsen

måsteordningnuvandegäller enligtbedömningslcriterierDe som0
gällerbedömningskriterierdeväsentligtallti motsvara somanses

föreslå någonskälfinner inteVigemenskapsrätten. attenligt
avseende.dettaiändring

generelladentalar förskälövervägandefinner attVi att0
del börtill vissdenbehållas,böranmälningsskyldigheten attmen

inskränkas.

ändamålsenligochinfonnell, effektivföreliggerBehov merav enI
ärendenKonkurrensverket rörhoshandläggning somav

bl.a.förslår videttamöjliggöra attföretagskoncentration. För att
förberedandeunder detgällaskallsekretesskyddökatett

förfarandet.
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8.1 Skäl för och förvärvsregler iemot KL

Hur bärkraftiga skälen förär konkurrensrättsliga regler kontroll- om av
företagsförvärv och liknande koncentrationsåtgärder Vilken ekono-
misk betydelse har sådana regler för samhället

Kan lagregler detta slag utformas så de får avsedda effekterattav-

Dessa frågor förefaller naturlig utgångspunkt för granskningvara en en
KL:s regler prövning företagsförvärv.av Koncentrationsåtgärderom av

i näringslivet föranleder ofta debatt för- och nackdelar för samhälletom
i de enskilda fallen och innehållet i lagens regler. Därvid anförsom
ibland verkställd företagssammanslagningatt borde haen förhindrats
och kanske lagreglema kontrollatt på området bör skärpas. I andraom
fall ifrågasätts eller kritiseras ingripanden enligtgörs KL motsom
koncentrationsåtgärder. Motsvarande diskussioner förekommer i andra
länder och internationellt.

Det empiriska underlaget för utvärdering konkurrensrättsligaen av
regler kontroll företagskoncentrationom är De regelsystemav magert.

gäller i skilda länder i huvudsaksom nu grundade påsynes vara
allmänna ekonomiska teorier och överväganden risker medom
koncentrationen i näringslivet. Förvånansvärt få undersökningar i
ekonomisk-vetenskapliga former själva regelsystemen, derasav
tillämpning och effekter finns tillgå. Såvitt kanatt vi finna ingages
definitiva på frågorna samhällsekonomiska verkningarsvar olikaom av
kontrollsystem i tillgängligt vetenskapligt material.

Vi har försökt belysa den ekonomisk-vetenskapliga, teoretiska och
erfarenhetsmässiga, grunden för regler förvärvskontroll. Detta harom
skett främst expertstudier, redovisas i bilagor.genom närmaresom
Studierna, bl.a. effekter de svenska reglersom avser av om
förvärvskontroll har funnits sedan 1982, bestyrkersom att
företagskoncentrationer i vissa fall har effekter från allmänsom
synpunkt bör motverkas. Som helhet studierna emellertid ocksåger en
klar bild det mycket svårtatt är allmängiltiga grunderav att ochange
preciserade regler för förvärvsprövning. Många olika förhållanden ien
de enskilda fallen måste beaktas vid bedömning det kanen av om
finnas anledning för konkurrensmyndighetema ingripa och hur dettaatt
i så fall bör ske.

Skälen för kontrollregler

Frågorna företagskoncentration och grunden till lagreglerom förom
kontroll denna koncentration har utförligt behandlatsav i tidigaremera
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detredovisats ianförts harVad dålagstiftningssammanhang. som
ochtill kap.hänvisar 5här. Viskallföregående och inte upprepas

framgår.reglerna igällande KLtill deockså motivendär
kommitharoch i övrigtexpertstudiemamaterialDet genomsom

uppfattningenstöd förytterligareutredning attunder vårfram ger
Även detbehövs.företagskoncentrationerkontrolllagregler omavom

heltlagstiftningen inteförunderlagetekonomisk-vetenskapliga är
betydande positivaharkontrollreglerklargörande, måste antas att

frånolämpligaklartkoncentrationsåtgärder äreffekter att somgenom
avseendedettaReglerna kan iförhindras.kankonkurrenssynpunkt

effekt.betydelsefull preventivhaäven en
knappastharlagstiftningenbakgrunden tillekonomiskaDen

förändringenviktigasteår. Den ärunderväsentligtförändrats senare
bl.a.internationaliseringen,ökande attalltmerdensannolikt genom

denEuropeiska unionen,medlem i ävenblivitSverige genommen
förtalarförändringarglobaliseringen. Dessa snarasts.k.allmännamera

kontroll i högrebetydelse ochminskadbör fånationella regler attatt
dockinternationella regelsystem. Det ärenligtbörgrad utövas

effektivtpåkan ersättasådana sättvad måntveksamt i ettsystem
marknader. varjeIlokalt begränsadefrågaregler inationella meraom

elleruppbyggnaden EG:sellermarlcnadsintegrationen,fall har inte av
aktuellt.dettastadium dånåttregler, ärinternationellaandra ännu ett

kanföretagskoncentrationerkontrollför lagreglerstödTill avom
lagstiftningfrågaiutvecklingeninternationelladenåberopasockså om

och deslag,dettakontrollreglerinförländerAllt fleraområdet.på av
och tillämpasfortlöpandeutvecklasreglernaför EG gemensamma

påmåni visstillämpning byggerverkningsfullt Dennaockså på sätt.ett
medlemsländer.regelsystem inationellaliknandefinnsdetatt

kontrollreglerSkälen mot

företags-kontrolllagregleranföraskanskälDe mot avomsom
huvudsaktorde ikoncentrationer vara

lagstift-beträffandefinnsoklarhetgenerellaberördaden somovan-
på närings-effektervilkaosäkerhetensärskiltverkningar,ningens om

följafallet kommerenskilda attdet attstruktur ilivets av ensom
tillåtsförbjuds respektivekoncentrationsåtgärd

framtidsinriktadedefallenenskildadei görasvårigheterna att-
tillämpandedepåankommamåstebedömningarekonomiska som

organen.
allmännaför detinnebärkontrollsystemkostnaderdeOckså ettsom

lagstiftning.skälanförasnäringslivet kanföroch mot ensom
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Nu angivna skäl lagregler koncentrationskontrollmot vägerom
dock knappast så de bör leda tilltungt att principiell påen annan syn
lagstiftningsfrågan ligger till grundän för KL.som

Slutsatser

Vår slutsats alltså regler kontrollär företagskoncentrationeratt om av
alltjämt skall ingå i KL. Med hänsyn till den osäkerhet råder desom om
ekonomiska bedömningama och effekterna olika ingripanden börav
dock prövningen gälla endast koncentrationer. Vidarestörre bör
ingripanden ske bara i fall har ekonomisk frånvikt samhälls-storsom
synpunkt och där bedömningen relativt säker.är Dessa principer torde
inte avvika väsentligt från dem ligger till grund för KL:ssom
nuvarande regler kontroll företagsförvärv.om av

8.2 börHur reglerna utformadevara

harVi i enlighet med Våra direktiv studerat utformningen och tillämp-
ningen andra länders regler koncentrationskontroll. Sådanaav om
regelsystem finns i antal länder och några dem behandlasett istort av
kap Regelsystemen har grund ingripanden kanattsom gemensam
ske vissa företagsförvärv och liknandemot bedöms ha negativasom
verkningar, förstai hand från konkurrenssynpunkt. Men systemens
konstruktion och funktion skiljer oftasig länderna emellan iavsevärt
fråga bedömningskriterier, beslutande formerna förom organ,
beslutsfattande Regelsystemet inom harEG varit mönsterbildandem.m.
på år och har starkt påverkat nationella lagar i Europa t.ex.senare nya
i Spanien, Italien, Belgien och Finland. Främst i USA, Storbritannien
och Tyskland finns äldre regelsystem. De olika ländernas lagregler har

nationella särdrag olikanämnts slag. Vi har emellertid inte isom av
andra nationella lagar funnit några speciella problemlösningar detsom
finns skäl lägga till grund för ändrade svenska regler.att

Mot denna bakgrund vi det finns huvudaltemativtvå förattanser
utformning det materiella innehållet i KL:s förvärvsregler:av

behålla den nuvarande reglernas allmännaatt fonn, med
begreppet företagsförvärv, dvs. äganderättsövergång, utgångs-som
punkt

utforma regler i så överensstämmelseatt med EG:s regel-nära
möjligt, med bl.a. begreppet koncentrationsystem utgångs-som som

punkt.
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fallenskilda intebedömningförkriteriernapåpekasbörDet att av
måstekriterierfallen.principiellt de två Dessaiskilja sigbehöver

formulerade i lagtexten,allmäntmycketförhållandenallaunder vara
båda alternativen.sakinnehåll ide harhärförutsättsoch det att samma

företagsförvärvframför allt begreppettalaralternativ 1 attFör ovan
hosärendenbelysts mångaoch har iklartförhållandevis avgränsatär

dockfinnshittills KL. DettillämpningenunderKonkurrensverket av
detBl.a. kanbegreppet.användningtalarskäl mot ansesäven avsom

koncentrationsåtgärderomfattar annatdet inteför snävt att avgenom
detmeningenför vitt i denandra sidan ävenå attförvärv. Detslag ärän

dedärförkontrollsynpunktförointressanta attinnefattar förvärv ärsom
strukturförändringar.innebär varaktigainte

innebörd, vilketkompliceradharkoncentrationBegreppet meraen
dock förtalaromständigheterFleraförs i KL.det inkan tala attemot

prövningsreglema i KL:grund förtillläggsdetta begreppatt

andraskapaseffekter kanskadligaochMarknadsmakt genom0
äganderättsövergångkoncentrationsåtgärder än

förebild EG-efterkonstrueradväsentlig deltillövrigtKL i är av0
kan1997:20betänkande SOUredan i vårtanförtsharSomrätten.

frågairegelsystemetförändringnaturligtdet att omavenvara
motsvarandenärmande till EG:sinnebärocksåföretagsförvärv ett

regler

dessochregelsystemi EG:svedertagetkoncentration ärBegreppet0
tillämpnings-allvarligakänt, ingasåvittskapar,däranvändning

betydelse ihaförhållandenallaundertordeEG-begreppenproblem.
konkurrens-svenskakändavälochenligtärenden KL avvara

rättsexperter

sannoliktunderlättarterminologimed EG:sharmoniseringökadEn0
Sverigesåvälkoncentrationskontrollreglema itillämpningen somav

och EG-myndigheternationellamellansamverkandenochEG,
prövningenFrågornaförutsatt i EG-systemet.är avomsomorgan

särskiltharaccessoriska begränsningarochs.k. joint ventures
nedan.sammanhang sedettaiintresse

ändrasförvärvsregler börvi KL:sanfördatill dethänsynMed attanser
EG-måsteinförandet i KLVidEG-modellen.tillsakoch i anpassas

önskvärtför sigochilagtekniskt. Det attomarbetas ärreglema
falletvadlydelseklarareoch ärenklare änförvärvsreglerna har somen

reglerna iformuleramöjligtknappastdetEG-reglerna. Men attmed är
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KL väsentligt annorlunda, skall uppnå målet harmoniseraattom man
och reglernas sakinnehåll.systemen Formuleringen kan ske i efterstort

det skisserats redanmönster i betänkandet SOU 1997:20 bilagasom
Vi dock avsevärda förkortningar självaatt lagtexten möjligaäranser av
och lämpliga, den haäven innehåll EG:s regler.om avses samma som

Gemensamma företag och accessoriska begränsningar

Enligt direktiven skall vi belysa frågor uppkommer vid förvärvs-som
kontrollen beträffande företag joint ventures och s.k.gemensamma
accessoriska begränsningar. Dessa frågor har behandlats inärmare
tidigare avsnitt se särskilt kap. och redogörelsen3 för EG-systemet.
Bakgrunden till frågorna tagits i direktiven skillnaderatt mellanärupp
EG-rätten och de hittillsvarande svenska reglerna. Med vårt förslag
kommer dessa skillnader försvinna och alltså inte problematt iettvara
sig.

tillämpningsproblemDe uppstår i de frågornaangivna blir isom
Ävenprincip desamma i EG. lösningarna i EG:s regelsystemsom om

ibland kan diskutabla från skilda utgångspunkter, bygger de påvara
ingående diskussioner och analyser. Dessa bör kunna värdefull väg-ge
ledning också vid prövningen motsvarande frågor enligt KL.av

8.3 Gränser för vilka koncentrationer som

prövas

Formen för kontrollområdetavgränsning av

Som tidigare framhålls i motiven tillnämnts KL böratt man se
kontrollen företagsförvärv undantagsåtgärd och baraattav som en
vissa företagsförvärv bör bli föremål förstörre prövning.

För identifiera dewtransaktioner kan medföra effekteratt påsom
konkurrenssituationen på marknaden och samhällsekonomin tillämpas
tröskelvärden formi företagens omsättning. Härigenom kan mätasav
den ekonomiska styrkan hos de berörda företagen såsom den åter-
speglas respektive företags omsättning, detta inom vilkenoavsettav
sektor denna haromsättning uppnåtts eller dessa sektorer över-om
huvudtaget kommer beröras den ifrågavarande transaktionen.att av
Omsättningen därvid måttstock på de ekonomiskautgör ochen resurser
den verksamhet slås förvärvet denattsom samman genom genom
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och inteverksamhetsområden,allainomomsättningomfattar parternas
framhållassåledesbörDetförvärvet.direkt berörsdemendast avsom
marknads-bedömafrågasammanhang inte attdetta ärdet iatt om

förvärvet.effekternade direktaellerförställningen parterna av
endastdeteftersomkvantitativt,tröskelvärdet är rentGenom att

förhållandevisregelnfördelenuppnås äromsättningen, attpåbaseras
de företagochkonkurrensmyndighetemaförbådetillämpaenkel att

ocksåinnebärtransaktionen. Det attaktuelladeninvolverade iärsom
fallertransaktionenbeskedfåsnabbt kanförhållandevisföretagen om

eller inte.kontrollområdetinom
bestämmarimlig tidoch inomenkeltfallmångaiSvårigheten att

olikaandel iföretagsoch typermarknadenrelevanta ettden av
urvalsmetodkriteriersådanaanvändatalartransaktioner mot att som

kontroll-faller inomföretagsförvärv/kenoentrationervilkaför som
området.

konstruktionnuvarandebörangivnatill dethänvisningMed ovan
behållas.omsättningsgränserformtröskelvärden imed av

långtgåendemedförakankoncentrationingripandeEtt mot en
tidigareskältredje Desåvälförrättsverlcningar parterna somman.som
kvarstårkontrollområdetförlageniför gränsernaframförts att ange

olikaförundantaglagen typersjälvaimening. Att avenligt vår ange
konkurrens-frånbetydelsesaknakankoncentrationer antassom

mindreutgångspunkterlagtekniskafrånframstårsynpunkt som
Enfonner.andrasökas idärförbörproblemetpålösninglämpligt. En

handläggningsför-ochanmälnings-förenklatkanlösning ettvara
sådanabl.a.koncentrationer,ärenden rörvissaförfarande typer somav

påkonkurrensenförbetydelsesaknakankoncentrationer antassom
nedan.behandlasfrågadennamarknaden

kontrollområdetförGränser

tillämpningsområdetavgränsades1993infördeskonkurrenslagenNär
därförvärvsådanatillföretagsförvärv attkontrollför avseav

miljarderfyratill minstuppgåromsättningsammanlagdaföretagens
omsättningsgränsennivå pådennariktatskritik harViss motkronor.

höjas.nivån börförslagframlagtsdärvid har attoch om
landetinomkartläggningCentralbyrånsStatistiskaanalysEn avav

harföretagantalbegränsatendastvisarföretag ett enverksamma att
ha sinkanvilketmiljarder kronor, antasfyraöverstigeromsättning som

kanbranschstrukturer. Det även noterasolikaförekomstengrund i av
omsättnings-dennauppnårföretagsaknasbranschervissainom somatt
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nivå. Gällande ordning medför således differentierade täckningsgrader
för olika branscher frågai själva kontrollområdet.om

Erfarenheterna visar förvärvsaktivitetenatt varierar med tiden och
vissa perioder kännetecknasatt högre förvärvsaktivitet andraänav

perioder. Detta kan ha sin förklaring i rad olika faktorer, bl.a. huren
den ekonomiska situationen allmänt utvecklas eller kravetsett på
strukturomvandling inom särskilda branscher.

Några förändringar de ekonomiska förutsättningar eller andraav av
faktorer kan ha utgjort grund förantas nuvarande avgränsningsom av
kontrollområdet har inte framkommit under utredningsarbetet. Erfaren-
heterna visar inte heller på några allvarligare tillämpningsproblem med
nuvarande ordning.

Mot bakgrund det angivna saknas skäl föreslå någonattav nu
ändring nivån på omsättningsgränsen fyra miljarder kronor.av

8.4 Bedömningskriterier

När i olika har infört konkurrensrättsligarättssystem regler förman
kontroll företagskoncentration har allmänt frånavstått knytaav attman
den konkurrensrättsliga bedömningen till endast eller fåtaletten
avgörande bedömningsfaktorer. I stället har både i gemenskaps-man

och flertaleträtten nationella kontrollsystem skadlighets-accepterat att
bedömningen måste ske i brett perspektiv där olika effekterett itas
beaktande. hindrarDetta dock inte vissa effekter kanatt väga tyngre än
andra i helhetsbedömningen.

Koncentrationens effekter måste för varje särskild marknadprövas
för sig efter de förutsättningar där råder. Genom effekternaattsom
skiljer sig beroende på bl.a. det frågan horisontell,är vertikalom om
eller diagonal koncentration måste i viss mån skilda bedömnings-även
standarder tillämpas vid den rättsliga bedömningen.

Som tidigare anförs inomnämnts gemenskapsrätten och i många
nationella rättsordningar det övergripande motivet för attsom genom
konkurrensrättslig reglering och kontrollera koncentrations-styra
förfaranden i näringslivet hindra uppkomstensträvan sådanaatten av
koncentrerade företagsenheter allvarligt hämmar konkurrensen påsom

viss marknad. Den nuvarande svenska förvärvskontrollen har ocksåen
efter förebild gemenskapsrätten utformats för möjliggöraattav- -

sådana ingripanden.
Enligt nuvarande regler i KL får ingripande företags-ett mot ett

förvärv ske förvärvet skapar eller förstärker dominerande ställ-om en
ning väsentligt hämmar eller ägnad hämma konkurrensenär påattsom
marknaden. Som tidigare överfördes kravetnämnts på dominerande
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begränsasyftekonkurrenslagstiftning i attårsfrån 1982ställning
skalldominerande ställningräckvidd.förvärvskontrollens Begreppet

kommitbegreppettolkningtill denknytalagmotivenenligt somavan
gemenskapsrätten.uttryck itill

det19 §tillämpningenvid ärgällermotsvarandePå sätt avsom
marknadenden relevantapåkonkurrensenpåverkan påförvärvets som

bestämmandedet gällertill 19 §förhållandeskillnad näribedöms. En
inhemskadenfrågahärdetmarknad ärrelevant är att omav

den.avsevärd delellerhelhetmarknaden i dess aven
detingripandeförförutsätter utöver attävenNuvarande ordning -

dettakonkurrensen-hämmandeväsentlig attfrågaskall ett avomvara
synpunkt.allmänfrånskadligtsker på ärsättett som

gångermångaÄven konkurrensenhämmandeväsentligtett avom
synpunkt såallmänskadligt från ärvadsammanfalla medtorde ärsom

intelagstiftningen,nuvarandetill denmotivenuttalas iocksådet, som
kon-medförkoncentrationdär varje atthamöjligt systemettatt som

samhällsekonomiskFrånförbjudas.skallväsentligthämmaskurrensen
detdånödvändig, bl.a.koncentrationfalli vissasynpunkt kan ansesen

rationellareellerstrukturrationaliseringbehovföreligger avav
styrkasådankan haallmänna intressenandraproduktion. Men även en

samhällsekonomiska intressetdetdemmåste väga mot enavatt man
framhållsSomkoncentration.vid prövningenkonkurrenseffektiv enav

hälsaskydda liv,gälla intressetsärskilttorde detta attlagmotiveni av
säkerhet.och

företagskoncentrationerkontroll ärförlagsystemförMotivet ett av
tillvarataocheffektivitetsamhällsekonomisk attfrämjamöjlig måniatt

exaktdet svårthar framgått attSom ärkonsumentintresset. merovan
dessauppnåförtillämpasbör attbedömningsnorrnervilka somange
skallolika faktorervilkaregler förpreciseradesyften. Några sommer

vårenligtdärförfallet kanenskildadetiprövningenbeaktas vid
koncentrationensbedömningfastställas,mening inte utan aven

samhällsekonominochkonkurrenseneffekter påskadligaeventuella
bedömningskriterier.vidarelativttillämpningmedmåste göras av

andraföreslåskälinteanförda finnsdettill attMed hänsyn nu
34 §ordningnuvarandeenligtgällerdebedömningskriterier än som

väsentligtalltimåste motsvarabedömningskriterierKL. Dessa anses
gemenskapsrätten.enligtgällerbedömningskriterierde som
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8.5 denBör generella anmälnings-
skyldigheten avskaffas

Som förut har framgått fanns inte generell anmälningsskyldighet enligt
ÄKL. Prövningssystemet utformat så gallring förvärv inteattvar en av
skedde avgränsning kontrollområdet huvudsakligenutangenom av

konkurrensmyndighetens förberedande prövning. Dennagenom
ordning ändrades år 1993 övergång till KL:s regler medgenom ett

kontrollområdeavgränsat och generell anmälningsskyldighet enligt
förebild reglerna i EG. Om vårt förslag genomförs, skall KL:sav
huvudregler förvärvsprövning ytterligare till EG-om anpassas
modellen. Mot denna bakgrund det krävas vägande skältungtsynes om

ordning generell anmälningsskyldighetutan skall återinföras.en nu
För generell anmälningsplikt med tidsfrister talar särskilten

tidsvinsten och uppnår viss formellatt stadga i kontroll-man en
Även konkurrensmyndighetenssystemet. subjektiva bedömning i

frågan anmälningsplikt begränsas vid nuvarande generella anmäl-om
ningsskyldighet vilket ökar förutsägbarheten och rättssäkerheten i
kontrollsystemet. Systemet har också den fördelen konkurrens-att
myndigheten tidigt får relevant information förvärvet vilketom
begränsar behovet kompletterande uppgifter från företagen. Somav
tidigare har vidare anförtsnämnts också motverkaratt systemet
uppkomsten situation där förvärvande företaget söker överraskaav en
konkurrensmyndigheten med omedelbart integrera det förvärvadeatt
företaget i sin verksamhet på så det verkar avhållandesätt att mot att
förbjuda förvärvet på grund de skador uppbrytning kanstoraav som en
åstadkomma.

Mot med generell anmälningsskyldighetett system kan anföras att
anmälningsskyldigheten ofta förenad med omfattandeär krav på
uppgiftslämnande till Konkurrensverket, vilket varje anmälangör
komplicerad och kostsam för företagen. Den medför företagen iatt
många ärenden tvingas till omfattande arbete med fram uppgifteratt ta

krävs för verkets prövning och kan få betydande kostnader försom
juridiska ombud m.m.

belastningDen på företagen förvärvsanmälningar innebär ärsom
dock i viss mån ofrånkomlig. Om prövningssystem saknar reglerett om
generell anmälningsskyldighet måste det finnas regler frivilligom

ÄKL.anmälan. Sådana regler fanns också i Det torde då ha förutsätts
anmälan kunde ske informelltatt och de berörda myndigheternaatten

varvid nämndes dåvarande NO, SPK och SIND hade sådan samlad
kunskap uppkomna fall snabbt kunde bedömas.att Frågan hurom en
anmälan skulle beskaffad inte ha i detalj.övervägtsvara synes mera
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ochformrörande bl.a.problemfleraemellertidinnefattarfrågaDenna
anmälanfrågarättsverkningar. Iochtidsfristeranmälan,innehåll i om

KLregleratsförhållandendessaharenligt KLskall genomgörassom
vidpåskulle uppstå sättproblemen nyttföreskrifter,olikaoch enmen

knappastgåranmälningsplikt. Detgenerelltillåtergång utansystemett
vidproblemenpålösningtillfredsställandeheltnågonfinna enatt en

beskrivnaförutdeför övrigtkan antas attåtergång. Detsådan
ÄKL, bl.a.kritikföranledde mottillämpningenvidförhållanden somav

problemsådanagrund ihade sinprövning,förberedandeutdragen som
KonkurrenskommitténtillleddeFörhållandena atthar berörts.nu

reglersärskildaNågrareglerna.iändringarvissaföreslog om
gickFörslagen,dock inte. utföreslogsutformninganmälningars som

effektiviserasskulle attutanförberedande prövningendenpå att
regleraktualitetförloradeinfördes, attanmälningspliktgenerell genom

kansammanhangdettaIfördes in i KL.anmälningspliktsådanom
kontinuerligaingående,har denKonkurrensverket intepåpekas att

branscherolikanäringslivetsiutvecklingenbevakning somav
dåmyndigheternaochordningenden äldreenligtbehövdes som

ha.förutsattes
KLden iolägenheterdeframhållasocksåbör attHär som

minskatharföretagenorsakaranmälningsskyldighetenföreskrivna
den lgäller fr.o.m.reglerändradedeomfattningbetydligt i somgenom

Vidareytterligare.minskaförslagmed vårtkommeroch attjuli 1997
uppgiftsbördaväsentligläggasdet måsteframhållaskan att en

finnsDetanmälningar.frivilligapåbyggtiföretagen ett systemäven
skulle isådantmed storföretagen, system,ettanledningockså attanta

fallerkoncentrationeranmälaskullsäkerhetsförutsträckning som
skulleföretagenBördankontrollområdet.angivnalagenidetinom
ändratdrastisktminskas ettsannolikt intedärför genom

anmälningssystem.
till KLmotivenframhållas iocksåsammanhang attdettakan iDet

normaltförvärvvid sådanaföreliggerhinder inte attmot somattanges
långtmindrehakonkurrensenförbetydelseha såkaninte stor enanses

ocksåharKonkurrensverketfall.övrigaiuppgiftsskyldighetgående än
förenkladinförafrågantagit atttillfällenantalvid enomett upp

föruppgiftsskyldighetenomfattningenminskaochhandläggning av
5/94,Konkurrenstidskriftverketsseföretagsförvärv nrvissa typer av

uppgifts-däranmälningsförfarandeförenklat3/96.och Ett4/95 —
föruppgiftercentralaendast vissatilllämnandet begränsas att avse

företagsförvärvvissakonkurrenseffekten typerbedömningen avavav
anmälningspliktigadeantalobetydligtintetillledakan att ett avantas- Konkurrensverketförfarande.förenklatomfattasskulleförvärven ettav

förenklamöjlighetlagstiftninggällande attförsåledes inomhar ramen
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anmälningsförfarandet för sådana företagsförvärvtyper verketav som
bedömer sakna betydelse för konkurrensen. Ett sådant förenklat
förfarande kan leda till verket skulle behövaatt mindre förresurser
prövning dessa förvärv och till företagensäven uppgifts-attav

Ävenlämnarbörda skulle minska något. ordning innebär etten som
ökat för informella kontakterutrymme mellan Konkurrensverket och de
berörda företagen kan bidra till minska uppgiftslämnarbördanantas att
för företagen och nedbringa handläggningstiden se nedan.

På grund det anförda finner vi inte tillräckliga skäl föreslåav att att
reglerna i KL generell anmälningsskyldighet skall upphävas.om

Anmälningsslcyldighetens omfattning

Som tidigare har kritik riktatsnämnts nuvarande ordningmot att
medför många företagsförvärvatt saknar betydelse försom
konkurrensen och samhällsekonomin faller inom området för den
generella anmälningsskyldigheten. Som lösning på detta problemen
har föreslagits nivån på omsättningsgränsen böratt höjas.

En analys Statistiska Centralbyråns kartläggning inom landetav av
verksamma företag visar flertalet företag haratt omsättningen som
understiger hundra miljoner kronor.ett Fördelningen företag inomav
detta intervall dock skiftande mellanär olika branscher. Det kan även
observeras inom många branscher återfinnsatt relativt antalett stort
företag inom intervallet 100 200 miljoner kronor. Analysen visar-
också endast mindre antal företag haratt ett omsättningen som
överstiger 200 miljoner kronor.

frågaI avgränsning den generella anmälningsskyldighetenom av
kan antalet förvärv harnoteras att anmälts under andra halvåretsom
1997 76 mindre hälften detär än antal anmäldes underav som
motsvarande period 1996 respektive första halvåret 1997. Det måste

denna kraftiga nedgångantas tillatt del beror på ändringenstor av
anmälningsreglema den juli1 1997.

Lagändringen 1997 gjordes i avvaktan på ingåendemera
överväganden förvärvsreglerKL:s och anmälningsskyldig-om om
hetens omfattning. Vi har framgår efter utredning dessasom ovan av
frågor funnit den generella anmälningsskyldighetenatt i princip bör
behållas. Det finns dock skäl dess omfattningprövaatt avvägdärom
på bästa sätt.

Också med de regler gäller efter den julil 1997 har tillsom
Konkurrensverket anmälts många förvärv det inte funnitssom
anledning ingripandenövervägaatt Den generella anmälnings-mot.
skyldigheten omfattar alltså många förvärv har ringa betydelsesom
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sammanhangetkan isamhällssynpunkt. Detochkonkurrens-från
någraanmodaanledningfunnit attKonkurrensverket inteattnoteras

omsätt-förvärvsådantnågotanmäla genomförvärvsparter som nuatt
generelladenfrånundantaskronormiljoner100ningsgränsen

anmälningsskyldigheten.
anmäl-emellertidinnebärsammanhangfleraiframhållitsharSom

ytterligareharDettaföretagen.påbördaningsförfarandet storen
harDärvidutredning.under vårnäringslivsföreträdareunderstrukits av

omsättnings-nuvarandefall denvarjeiönskemålframförts attom
kanvilketkronor,miljonertill 200höjskronormiljoner100gränsen

omfattasförvärvantalethalveraytterligare avberäknas i somsettstort
anmälningsskyldigheten.generelladen

Även tillhänsynbeaktas.börsynpunkterdessafinnerVi att
omsättningsgränsenförtalarresursanvändning attKonkurrensverkets

frivilligaantaletmöjligendåkanVisserligenhöjs.kronormiljoner100
kandettaöka något,skullsäkerhets"för menanmälningar görssom

uppstår.effektivitetsvinstdenminskaknappast nämnvärt som
förriskmedförakan attändringsådananföraskan attDet en

kommer prövas.intesamhällsskadliga attkoncentrationer ärsom
finnassällantordeliten. Detdockmåste ytterstriskDenna anses

denkoncentrationeringripasamhällssynpunkt motfrån att avanledning
kanfinnseventuelltanledningsådandåfallfåstorleken. Deaktuella

verketeftersomprövning,Konkurrensverketsunderkommaförutsättas
anmälan.till göraanmodan attpartfalletalltid kan enta engenomupp

mängdminskadmedförordningpåpekaskan att enDet somen
frånomfördelamöjlighetverketanmälningsärenden att resursernager

sådanabevakningbl.a.tillprövningsförfarandetformella avdet
påverkakommakoncentrationsåtgärder kan attdärmarknader

negativt.konkurrensen
inskränkningendiskuteradedeninnebär avSammanfattningsvis

förresursvinsterbetydandeanmälningsskyldighetgenerellförområdet
kanändringeninvändningvägande motNågonsamhälle.ochnäringsliv

lagändringytterligareEnÄndringen genomföras.därförbörvi inte se.
kanförvärv antasutländskasåsammanhangdetta att somibör göras

samhällsekonominochkonkurrensenförbetydelsesaknaregelmässigt
anmälningsskyldigheten.generelladenfrånundantas

skallkoncentrationregel KLi attsålundaföreslårVi ensom ny
tillsammansberörda företagendelKonkurrensverkettillanmälas om

fyraöverstigerräkenskapsårföregåendeomsättninghar somen
driverföretagenberördadetvå2 minstochkronormiljarder av

omsättningharverksamhetdennaoch ilandetverksamhet inom en
förkronormiljoner vart200överstigerräkenskapsårföregående som

företagen.och ett av
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Även med denna regel kan det inte undvikas den generellaatt
anmälningsskyldigheten omfattar vissa förvärv saknar betydelsesom
för konkurrensen och samhällsekonomin. Behovet förenkladav en
anmälnings- och handläggningsordning för sådana ärenden behandlas
nedan.

8.6 Behov infonnellare förfarandeettav

Företagsförvärv faller inom det konkurrensrättsliga kontroll-som
området många gånger både betydande samhällsintressenrör och stora
ekonomiska värden. ekonomiskaDen omsättningen ställer också
normalt höga krav på skyndsam och effektiv handläggningen av
förvärv blir föremål för prövning. föreligger därförDet från bådesom
allmän och näringslivets synpunkt starkt intresse det kon-ett attav
kurrensrättsliga för kontroll företagsförvärv/koncentra-systemet av
tioner ändamålsenligt utformat och fungerar och tillämpasär på såett
effektivt och rättssäkert möjligt.sätt ärsom

I gemenskapsrätten och i vissa utländska regelsystem, bl.a. USA och
Storbritannien, finns handläggningsordning i utsträckningstoren som

de berörda företagen möjlighet till informella kontakter medger
konkurrensmyndigheten innan anmälan i formell mening sker.en
Erfarenheten från bl.a. dessa länder visar möjligheten till sådanatt
informell kontakt på inledande stadium konkurrensmyndighetenett ger
förutsättningar i tidigt skede bl.a. bilda sigatt ett närmareen upp-
fattning transaktionens karaktär och, skäl föreligger,sånärom
begränsa omfattningen de uppgifter företagen behöver lämnaav som
för myndighetens prövning. Erfarenheterna visar även att
konkurrensmyndighetens handläggningstid efter anmälan gjortsatt
härigenom i inte obetydlig omfattning kan avkortas och antaletatt
ärenden går till s.k. särskilda undersökningar kan begränsas.som

Som tidigare har kritik framförts den nuvarandenämnts mot att
uppgiftsskyldigheten i samband med anmälan företagsförvärv enligtav
37 § KL onödigt betungande och kostsam och i vissa fallär även—
direkt onödig för själva prövningsförfarandet.

Frågan har därför väckts förutsättningar föreligger attom en
motsvarande informell ordning kan tillämpasangetts ävensom ovan av
Konkurrensverket vid handläggning ärenden företags-rörav som
förvärv.

kanDet i detta sammanhang erinras enligt motiven till KLattom
risker med företagsförvärv skall förstai hand undanröjasett genom
åläggande mindre ingripande slag förbud. Förhandlingar medänav
företagen bör därvid enligt motiven i första hand ske under
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ordningsådanärendet. Enhandläggning ansesKonkurrensverkets av
kommakanrättegångvidförhinder parternaattinte senareutgöra en

ochnäringslivetförFöreträdareförhandlingsuppgörelse.tillfram en
tillmöjlighetenframhållitsärskilt attocksåharadvokatbyråer

handläggnings-rationellförhandlingslösning utgörochförhandling en
företagsförvärv.gällerärendenform i som

skerenligt KLärendenhandläggningKonkurrensverkets av
förvaltningslagenibestämmelsernatillämpningmedhuvudsakligen av

allmänbestämmelserTFÄven tryckfrihetsförordningens omFL.
dettabetydelse iharbestämmelsersekretesslagensochhandling

sammanhang.
upplysningar,lämnamyndighetskallstycket FLförsta4 §Enligt en

frågori rörenskildatillhjälpsådanoch sområdvägledning, annan
denilämnasskallHjälpenverksamhetsområde.myndighetens

enskildesdenfråganstillmed hänsyn art,lämpligtutsträckning ärsom
verksamhet.myndighetensochhjälpbehov av

skall besvarasenskildafrånfrågorstycket FLandra att§4I anges
harmyndigheteninnebärBestämmelsen att enmöjligt.fortså som

isintill rättenskildaför taunderlätta att varaskyldighet att
hurupplysningarexempelvisgällakan omförvaltningsärenden. Detta

bifogas,börhandlingarvilkaråd m.m.ansökan, somgör omenman
vägledamyndighetenskall ävenlämpligtbedömsochbehövsdetNär

tillinitiativomständigheterna, taefteralltenskilde att,den genom
vadtillbegränsasutredningenförverka somutredning, attytterligare

finnasdet kanpåuppmärksamhetenskildes attdenfästanödvändigt,är
Dennaeftersträvarhandetnåhandlingsvägar osv.attalternativa

begäran.oberoendeprincipgäller ivägledningsprincip av
förvaltningsverk-allgälleri 4 §vadföljerFL§ att1Av angessom

verksam-deldenbaraintesåledesochmyndigheten, avhossamhet
mening.fonnelliärendenbetecknaheten är att somsom
handläggningsordninginformellinnebär attordningEn merensom

ökatoch utrymmekoncentrationerärenden rör geri somtillämpas som
iföretagberördaochKonkurrensverketmellankontakterinformellaför
ihandläggningeneffektiviseraförnödvändig attfalletenskilda ärdet

förvalt-medförenligvälordning ävensådanärenden. Endessa synes
igjortsmotivuttalandenoch de nubestämmelser somningslagens

tillämpningenochutformningen enavhänseende. Den närmareaktuellt
till Kon-överlämnaslämpligenmeningvårenligtbörordningsådan

gemenskaps-framhållasdock attkanDetkurrensverket överväga.att
kunnabördelartillämpligaipre-notificationmed s.k.ordningrättens

handläggningsformerÄven informellade somförebild.tjäna mersom
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tillämpas i bl.a. USA och Storbritannien bör kunna viss vägledning ige
detta hänseende. 369

kanDet här observeras såväl tryckfrihetsförordningensatt
bestämmelser allmän handling sekretesslagens regler frågaiom som

sekretess dock väsentligt kan försvåra möjligheten tillom en mer
informell handläggningsordning i aktuella ärenden, främst vad gällernu
förutsättningar för informella kontakter mellan Konkurrensverket och
de berörda företagen.

Offentlighetsprincipen innebär allmänheten skall beredas såatt stor
insyn i myndigheternas verksamhet möjligt. Från denna synpunktsom

det motiverat verksamhetenär vid Konkurrensverketatt i största
möjliga utsträckning offentlig. Offentliggörandeär uppgifter kanav
emellertid i aktuella fall medföra betydande olägenheter både för detnu
allmänna och för enskilda företag. En avvägning måste därför göras
mellan kravet på offentlighet i den verksamhet verketsrörsom mer
informella kontakter med företagen, bl.a. sådan verksamhet som avser
upplysning och vägledning vad gäller tillämpningen olikaav
lagbestämmelser, och behovet sekretess för sådana uppgifterav som
kan bli aktuella i dessa fall och lämnas till verket.som

Enligt föreskriftema i kap.8 6 § sekretesslagen, 2 § sekretess-
förordningen och punkt bilagan17 i till förordningen gäller sekretess i
Konkurrensverkets verksamhet enligt förKL uppgift bl.a. enskildsom
affärs- eller driftförhållanden, det kan den enskilde liderantas attom
skada uppgiften röjs. Med affärs- och driftförhållandenom avses
affärsförhandlingar, marknadsundersökningar, marknadsplaneringar,
planer konstruktionsarbeten och reklamkampanjer,rör prissätt-som
ningskalkyler, utredningar slag,annatav m.m.

Skaderekvisitet här s.k. rakt skaderekvisit,är vilket innebärett en
förpresumtion ifrågavarande uppgifter offentliga inteatt är vissom en

skaderisk kan föreligga. Vid skadebedömningen får alltsåanses man
utgå från uppgiften det slaget utlämnandeär typisktatt ett settom av
kan medföra skada för det intresseägnat skallatt skyddasvara som

sekretessbestämmelsen. Som tidigare ligger det i sakensnämntsgenom
exakt tillämpning reglernatur att innehåller skaderekvisiten av som

inte möjlig. Prövningenär skaderekvisit uppfyllt eller inteett ärav om
innefattar nämligen alltid visst mått skönsmässighet. Det rakaett av
skaderekvisitet innebär således tillämparen kan bedömningsinatt göra
inom ganska vida Avsikten dock, tidigareär nämnts, attramar. som

36°Konkurrensverket har under utredningsarbetet överlämnat promemoriaen
till utredningen med skiss till utforrrming informell handlägg-en av en mer
ningsordning i nämnda avseenden. Utdrag återgespromemorian i bilaga 4.ur



Överväganden och förslag 255SOU 1998:98

utgångspunkt imedkunnahuvudsak skallskadebedömningen i göras
uppgiften.själva

affarssynpunkt mycketfrånkan föregåsföretagsförvärvEtt av
konfidentiell handläggningförutsätterförhandlingarkänsliga avsom

till sekretessmöjlighetenuppenbarttordeberörda Det attparter. vara
ellerplanerade förvärvuppgifterförKonkurrensverket rörhos som

offentliggjorda många gångerblivitintegenomförda förvärv ännusom
skallföretagende berördaförförutsättninggrundläggande attutgör en

till verket.uppgifternalämnakunna
företag iberördadockvisarerfarenheter storHittillsvarande att

medgerbestämmelser intenuvarande ettutsträckning attanser
tillföretagen lämnaruppgifterförsekretesskyddtillräckligt som

sker.enligt 37 § KLformell meninganmälan iKonkurrensverket innan
kontakter ochinformellaförmöjlighetenmedförFörhållandet att

betraktasmåsteförfarandesamråd, närmastfrivilligt ett som ensom
handläggning, ikostnadseffektivochinformellförförutsättning en mer

falli mångahäravKonsekvensenförsvåras. attutsträckning ärstor
tidigtför påunderlagtillräckligttillgång tillfår ettheller attverket inte

bedömakunnaanmälan sker,formelloch innanstadium, omen
begränsas.enskilda fallet kandetför företagen iuppgiftsskyldigheten

föreskrivnaformelltfullgöra denförfall,sådanakan iFöretag att
uppgifter iochfram lämna storuppgiftsskyldigheten, tvingas att ta som

tordeprövningen. Detmateriellaför denbetydelsesaknarutsträckning
fördröjakanmånga gångerordningsådanuppenbart att envara

ochdet allmännaoch orsakaenskilda falletdetihandläggningen
förenklatkostnader.och Ettolägenheterbetydandeföretagen

försekretessskyddsåledes ökatförutsätterhandläggningssystem ett
lämnarföretagendriftförhållandenaffärs- ochuppgiftersådana somom

sker.anmälan enligt 37 §formellKonkurrensverkettill innan en
s.k.medsekretessbestämmelse ettframhållaskanDet ävenatt en

bedömningskönsmässiggradinnebär vissskaderekvisitomvänt aven
motsvarandepåfallet och måsteenskildadetsida itillämparensfrån

bestämmelsernuvarandefrågaanförts isätt anses somomsom
därförböruppgifteraktuella görasförSekretesskyddetotillräcklig. nu
uppgifter.aktuellaförrådameddelarfrihet inteVidare börabsolut. nu

till denframgällafråga böruppgiften iförAbsolut sekretess
börtidpunktEfter dennaverket.tilllämnas inanmälantidpunkt när

föreskrivsomfattningdenuppgifterna iförgällasekretess nusom
punktochsekretessförordningensekretesslagen, 2 §kap. 6 §enligt 8

sker böranmälanfall intedeförordningen. Itillbilagani17
lagmmmetenligt detsekretesstiden på sätt varasenaresomsamma

till år.begränsad tjugo
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konsekvenserEkonomiska9 m.m.

Inledningl

offentliga1994:23 skall vidirdirektivregeringens prövaEnligt
forslag.lämnadekonsekvenserekonomiskaåtaganden och redovisa av

ochregionalpolitiskadirektiv redovisaenligtocksåskallVi
frågor.jämställdhetspolitiska

konsekvenserEkonomiska9.2

haråtaganden ochoffentligainnefattar ingaförslag vi lämnarDe nya
ekonomiskaomfattandenågrabedömning inteenligt vår mera

konsekvenser.
till grundläggskoncentrationföreslagit begreppetvikap. harI 8 att

transaktioner.liknandeoch andraföretagsförvärvför prövning av
utvidgasavseendentillämpningsområdet i vissainnebärFörslaget att

nuvarandeenligttill vad gällerförhållandeinskränks ioch andrai som
Även tillämpningsområdetändringenföreslagnamed denordning. av

sådanaärendenflertaletenligt vår bedömning utgöraskommer att av
nuvarandefaller inomredanföretagsförvärvtyper somav

kontrollområde.
generelladeninskränkningföreslagit vissharVi även aven

mindreinnebär bl.a. mångaFörslagetanmälningsskyldigheten. att
under denfallerordningnuvarandeföretagsförvärv enligtsom

skyldighet. Detfrån dennaanmälningsskyldigheten undantasgenerella
medförakommerordningenföreslagnakan uteslutas deninte attatt en

anmodarKonkurrensverketärenden därbegränsad ökning sådanaav
anmälerfrivilligtberörda företageller däranmäla förvärvetföretag att

förvärvet för prövning.
ärendenantaletförslageninnebär dock rörSammantaget att som

minskakommertransaktioneroch andra liknanadeföretagsförvärv att

9-185162
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betydligt omfattning,i vilket medför kostnads- föroch resursbesparing
såväl Konkurrensverket berörda företag.som

Också förslag informellvårt och effektiv handläggning iom en mer
ärenden företagskoncentrationer medför kostnads- ochrörsom en
resursbesparing för Konkurrensverket och berörda företag.

Konkurrensverkets del torde förslagenFör innebära vissen
omfördelning inom verket. frigörsDeav resurser resurser som genom

antalet företagskoncentrationer anmäls inom för denatt som ramen
generella anmälningsskyldigheten minskar torde kunna överföras till
bevakning företagskoncentrationersådana faller utanförav som
området för den generella anmälningsskyldigheten.

Förslagen innebär från samhällsekonomisk synpunkt såvälsett
besparingar bättre resursutnyttjande.ettsom

Övriga frågor9.3

frågor haft till övervägande och de förslag lämnat harDe vi visom som
enligt vår bedömning inte några regionalpolitiska dir. 1992:50 eller
jämställdhetspolitiska aspekter dir. 124.1994:
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Ikraftträdande10

träda kraft den juli 1999.bör lämpligen i 1 Iföreslagna ändringarnaDe
Övergångsbestämmelser.kap. behandlas11
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Författningskommentarl l

författnings-föreslagnadevirubrik kommenterarUnder denna
ändringarna.

olikaändringförslag tillhar lämnatsutredningsarbetetUnder av
tillförslaghärdock inteharVi utöver upptagnabestämmelser i KL.

ellerändringar KLytterligareföreslå någraskälfunnitändringar att av
övrigt.regelsystemet i

konkur-iändringtill lagFörslaget11.1 om

:201993renslagen

4§

vaddefinitioninnehållerlydelsenuvarandedessParagrafen i somaven
allaföreslagitharmening. Vilagens attföretagsförvärv imedavses

fallaskallföretagskoncentrationkan utgöratransaktioner ansessom
medvaddefinitionkontrollområde. Enlagensinom avsessomav

i 4Bestämmelsernainförtshar i 34företagskoncentrationbegreppet
har därför upphävts.§

34§

vaddefinitionandra styckenochparagrafens förstaI somavges en
Motivenmening.lagensföretagskoncentration iskall utgöra enanses

8.2.behandlats avsnittitidigareharbestämmelseför denna
ellertvåföreliggerkoncentrationförsta stycket 1I att omenanges

slåsföretagsjälvständigaflera tidigare samman.
fleraellerkoncentrationföreliggerEnligt punkt 2 enomen
fleraellerellerföretag,kontrollerar minst ettredan ettpersoner, som
avtaltillgångar,ellervärdepapperförvärvföretag genomavgenom

eller flerakontrollfårindirektdirekt eller över etteller på sättannat
därav.företag eller delar



1
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andraI stycket bildandet företag påatt ett gemensamtanges av som
varaktig basis fyller självständig ekonomisk enhets samtligaen
funktioner koncentration enligt första stycketutgör en

Paragrafen dennai del till sitt sakliga innehåll artikel 3 imotsvarar
koncentrationsförordningen. bestämmelseDenna har tidigare behand-
lats i avsnitt 3.3.3.

enlighetI med vad gäller inom gemenskapsrätten, avsnittsom se
3.3.4, skall beslut prövning koncentration omfatta ävensom avser av en
sådana avtalsvillkor konkurrensbegränsningar har direktutgörsom som
anknytning till och nödvändiga för koncentrationens genomförandeär
accessoriska begränsningar.

34a§

Till paragrafens stycken har efter justering föranledssom
förslaget övergång till koncentrationsbegreppet överförtsav om

nuvarande bestämmelser i 34
fjärde stycket harI införts bestämmelse deniatten ny som anger

utsträckning bildandet företagett gemensamt utgörsom av som en
koncentration enligt har till syfte34 § eller resultat samordnaatt att
konkurrensbeteendet hos företag förblir självständiga, skallsom
samordningen bedömas enligt kriteriema ochi 6 8 §§. Vad härsom
föreskrivs artikel 2.4 i koncentrationsförordningen, avsnittmotsvarar se
3.5.

35§

dennaI paragraf förbud koncentration innebäratt ett mot attanges en
rättshandling led i koncentration därefter blirutgör etten som en

ogiltig. Ogiltigheten innebär rättshandlingen kaninte gällandeatt göras
till innehållsitt i den del den led koncentrationen.iutgör ett
Rättshandlingen behöver dock inte sakna rättsverlqiingar andrai
avseenden, de delari reglerar vad gäller mellannärmaret.ex. som som
avtalsparterna förbud meddelas. På enligt nuvarandeett sättom som
ordning inträder ogiltigheten tingsrättens dom vunnit laga kraft ellernär
Marknadsdomstolens dom meddelats.

36§

Paragrafen i dess nuvarande lydelse innehåller bestämmelser görsom
det möjligt i stället för förbud rikta åläggande det förvärvandeatt mot
företaget företag, rörelse, delatt rörelse elleravyttra ett atten en av en
genomföra någon konkurrensfrämj ande åtgärd. Ett åläggandeannan om
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ellerföretag, rörelsegällaavhändelse kan därvid antingenpartiell ett en
fanns detföre förvärvet inomredandel rörelseen somen av

förvärvade företagetmotsvarande detförvärvande företaget eller inom
44.prop. 1992/93:56, s.

företagsförvärv"ordendet ettParagrafen har påjusterats sättet att
till koncentration".har ändrats "en

till i koncentra-förvärvaren ändrats "enhar ordetVidare part
ochhärkoncentrationenMed begreppettionen i vatt ettpart avavses

deoch den ellerförsta stycketenligt 34 § 1de företag slås sammansom
eller delföretagförvärvar kontrollföretag eller över ettsompersoner

stycketförstadärav enligt 34 §
ändrats tilldel rörelserörelse ellerpunkt har orden "enII en av en

kanvad gällerföretag". likhet meddel Ieller ettett som nuen av
företag eller delavhändelsepartiellåläggande ettett avavse enom

ägdes någotför koncentrationenvid tidpunktenföretag redan avavsom
förvärvar kontrollellerde företag slås över ett annatsomsammansom

kontrollföretagdel det eller deföretag eller varöverutgör en avsom
förvärvas.

åläggaskoncentrationen kanipunkt 2 även attI partatt enanges
sådan åtgärd kankonkurrensfrämjande åtgärd. Envidta någon annan

företag eller del därav upphör.kontrolleninnebära över ettattt.ex.
paragraf fårenligt denna inteframhållas åläggandebörDet att ett

effekternaför de skadligalångtgående vad krävsän attsomvara mer
skall undanröjkonkurrensbegränsningen as.av

37§

bestämmelsersak,paragrafen, delvis ändrats iI omgessom
frivillig anmälan koncentrationer.anmälningsskyldighet och av

skallkoncentrationstycke föreskrivsparagrafens förstaI att en
harberörda företagen tillsammansdeanmälas till Konkurrensverket om

miljarderfyraöverstigerföregående räkenskapsåromsättning somen
företagen driverde berördatvåkronor punkt 1 och minst av

omsättningverksamhet harverksamhet landet och i dennainom en
punkt 2.miljoner kronorföregående räkenskapsår överstiger 200som
företagende berördaVid sammanslagning företag utgörsav

koncentrationennormalt de företag slås Om äger rumsamman.av som
berördaföretag normalt deförvärv kontroll över utgörsettgenom av

förvärvareller företagföretagen den eller de sompersonerav
företag kontrollen sekontrollen det företag eller delsamt avserav som

avsnitt 3.4.2.
punkt på motsvarandeMed omsättning enligt I sätt somavses -

sammanlagdade berörda företagensenligt nuvarande ordning -
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omsättning under föregående räkenskapsår från försäljning av varor
och hela världen.tjänster i

punktI 2 minst två de berörda företagen skall haattanges av
uppnått omsättning överstiger miljoner kronor200 för ochvarten som

företagen under föregående räkenskapsår i verksamhet drivsett av som
inom landet. Enligt detta rekvisit krävs således två eller flera deatt av
berörda företagen driver någon form verksamhet landetinom och attav
omsättningen skall ha uppkommit i denna verksamhet. Rekvisitetdriva
verksamhet landet har överförts från nuvarande ochinom 4 § häravses
ha motsvarande innebörd.

Andra stycket i huvudsak det nuvarande tredje stycket.motsvaras av
dettaI stycke förutsättningen enligt första stycket 1att äranges om

uppfylld omsättningen inte överstiger vad förstaimen som anges
stycket får Konkurrensverket i enskilt fall ålägga iett parten en
koncentration anmäla koncentrationen, detta påkallatnäratt är av
särskilda skäl. och andra medverkande koncentrationEn i harpart en
dessutom alltid frivilligt anmäla koncentrationen,rätt näratt
omsättningskravet enligt första stycket uppfyllt.l är

koncentrationBegreppet i har tidigare behandlats sambandipart en
med Med medverkande36 annan i koncentrationen t.ex.avses
säljaren företag eller del därav. Den avgränsningennämnareettav av

eller företag enskilt falli varje skall medverka inär etten person anses
koncentrationen får överlämnas till rättstillämpningen.

förutsättning för lagens bestämmelserEn koncentration skallatt om
tillämpliga denomsättningen har storlek i förstaär attvara som anges

stycket koncentration uppfyller dettaEn inte kriterium fallersom
således utanför lagens tillämpningsområde.

37a§

paragrafen,Genom införs tidsfrist vilkeninomärsom ny, en en
koncentration omfattas anmälningsskyldighet enligt 37 § skallsom av
anmälas till Konkurrensverket.

avtal eller offentliggörandeEtt bud Övertagandeett ett ettav om av
företag eller förvärv kontrollerande inflytande företagiett ett ettav

medför koncentration omfattas anmälningsskyldighetsom en som av
enligt skall anmälas vecka till37 § inom Konkurrensverket. Fristenen
löper från den tidpunkt den första dessa händelser inträffar.när av

Paragrafen artikel koncentrationsförordningen.4.1 imotsvarar
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37b§

harföretagellervilkaparagrafen, somärI personerangesny,som
Konkurrensverket.tillkoncentrationanmälaskyldighet att en

enligt 34 §företagssammanslagningstycketförsta attI enanges
slåsföretagdeanmälasskallstycket lförsta samman.somav

denanmälanfall skall görasövrigaistycketandra avattI anges
företagkontrollförvärvar över ettföretagellereller de sompersoner

del därav.eller
koncentrations-artikel i4.2väsentligtalltiParagrafen motsvarar

förordningen.

38§

undersökningsärskildbestämmelserinnehållerParagrafen enavom
enligt 37anmältsharkoncentration som

till enändratsföretagsförvärvordet ettstycket harförstaI
koncentration.

särskildbeslutföreskriftenhar ettstycket attandra omI
arbetsdagartill 25ändratsdagar30meddelas inomskallundersökning

Ändringen, iKonkurrensverket.tillinkomanmälan somdetfrån att
rimligareverketEG,i etttillämpasvad gersätt motsvararstort som

särskiltbetydelseharprövningen. Dettainledandedenförtidsutrymme
intesådan dagarbetsdagMedhelger.samband med somi större avses

ochhelgdagallmän1989:253lagenenligthelgdag somallmän omär
pingst-trettondagsafton,påskafton,nyårsafton,lördag,hellerinte är

julafton.ellermidsommaraftonafton,
denunderförvärvsavtaletifårordningnuvarande parternaEnligt

förvärvet.fullföljaföråtgärdervidta några attfristen inteangivna
påhar justeratsBestämmelsensäljaren.såledesomfattar ävenFörbudet

ifår denfrist är partdennaUnderordendet somsättet att
harförvärvetfullföljaföråtgärdernågravidta attförvärvsavtalet inte

medverkande iandraellerfrist fårdenna"Under parternamedersatts
fullföljasyfteåtgärd i attnågonvidtaintekoncentrationen
koncen-ivarkeninnebär parternaFörbudetkoncentrationen". att

ellerrättshandlingarvidta någrafårmedverkandeandraellertrationen
syfte.angivetåtgärder iandra

ovillkorligt.stycketandraförbudet iordningnuvarande ärEnligt
medföra vissaförbud kansådantsakensitorde ligga att ettnaturDet

emellertid iDetkanföretagen.förkonsekvenserekonomiskanegativa
vissavidtakunnaföretagenförskälfinnas attfalletsärskildadet

tillsyftaråtgärdersådanaförbudet,omfattas t.ex.åtgärder somavsom
skadorekonomiskaonödigaförriskenminskaeller attförhindraatt
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eller andra negativa konsekvenser uppstår under den föreslagnanu
tjugofemdagarsfristen.

Därför har i tredje stycket införts regel det möjligt förgören som
Konkurrensverket besluta undantag från förbudet i andraatt om
stycket. sådantEtt beslut måste självfallet fattas med beaktande av
lagens skyddssyfte.

39§

I paragrafen bestämmelser bl.a.närmare väckande talan ochges om av
anstånd dämred.

Första stycket har justerats endast på det 34 har§ ändratssättet att
till 34 a

Andra stycket har justerats på det tremånadersfristen kansättet att
förlängas i koncentrationen och den gjort anmälanparternaom som
enligt enligt andra37 § stycket samtycker. koncentrationenHar skett på
det i 34 § tredje stycket,sätt krävs endast förvärvarenssom anges a
samtycke. På motsvarande enligt nuvarande ordningsätt får vidsom
synnerliga skäl fristen förlängas sådant samtycke i dettautan som anges
stycke.

40§

Paragrafens första stycke har justerats endast detpå orden ettsättet att
företagsförvärv och förvärvet har ändrats till "en koncentration
respektive "koncentrationen".

Andra stycket har justerats detpå orden part förvärvs-isättet att
avtalet har ändrats till part eller medverkat i koncentra-annan som
tionen".

41§

Paragrafen i dess nuvarande lydelse innehåller bestämmelser som
reglerar förutsättningarnanärmare för i interimistiskt beslut förbjudaatt

förvärvsavtali fullfölja förvärvetparterna till dessett fråga enligtatt en
eller34 slutligt36 § har avgjorts.
Första stycket har justerats detpå 34 § har ändrats tillsättet 34att a

Vidare har orden parterna i avtal företagsförvärv fullföljaett attom
förvärvet ändrats till "parterna och andra medverkande i koncen-
trationen vidta någon åtgärd syftei fullföljaatt koncentrationen.att

I andra stycket har orden "parterna i förvärvsavtalet och
"förvärvet ändrats till den beslutet gäller och den gjortsom som
anmälan enligt enligt 37 § andra stycket respektive koncentrationen.
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tredje§i 34detskett påharkoncentrationen sättNär aangessom
beredasförvärvarenendastgällerpåbehöverstycket sätt som nu --

förbudfår dockskälsynnerligadet finnssig. Omtillfälle att yttra
beslutas.någotgälla till dessmeddelasomedelbart annatattatt

42§

ändratshar34 §detpåstycke har justeratsförsta sättetParagrafens att
ochförvärvsavtaletiorden partemaharVidaretill 34 a

gjortoch denkoncentrationenitill "partemaändratsförvärvet som
koncentrationen. Närrespektivestycketandra§anmälan enligt 37

tredje stycketi 34 § ärdethar skett påkoncentrationen sätt asom anges
sistatillräckligt. Isamtyckeförvärvarensgällerpå sätt som nu ——

till "koncentra-ändrats"förvärvsavtalet ingicksordenharmeningen
rum.ägdetionen

43§

har34 §detendast påstycke har justerats sättet attParagrafens första
ändrats till 34 a

ioch enföretagsförvärv"orden ett partharstycketandraI
ellerrespektive enkoncentration parttill "enändratsförvärvsavtalet

koncentrationen.medverkat i iannan som

57§

har§34på detendaststycke har justerats sättet attParagrafens första
tilländrats 34 a

till enändratsföretagsförvärvorden ettharstycketandraI
koncentration.

63§

ordendetendast påhar justerats sättetstycke 4 attförstaParagrafens
enligt 34till koncentrationändratsharenligt 34 §företagsförvärv a

§.

67 §

företags-orden ettdetendast påParagrafen har justerats sättet att
§.enligt 34till koncentrationändrats "enharenligt 34 §förvärv a
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68§

I paragrafen i dess nuvande lydelse föreskrivs innan målatt ett om
företagsförvärv förvärvarens i förvärvsavtaletavgörs, skall fåmotpart
tillfälle sig. Detta gäller dock inteatt vid förvärvyttra har skett påsom
det i 34 tredjesätt § stycket. Bestämmelserna isom motsvararanges
allt väsentligt 22 § i 1982 års konkurrenslag. Bestämmelsen ansågs
motiverad på grund de konsekvenser förbud eller åläggandeettav som
kunde få för prop. 1981/82:l65 291motparten s.

Enligt första64 § stycket och andra1 stycket skallKL rättegångs-
balkens regler för tvistemål där förlikning inte tillåten tillämpas i målär

företagsförvärv vid tingsrätten och i Marknadsdomstolen. Rätte-om
gångsbalkens regler för tredjerätt intervient deltaga iattom man som
rättegången därvid tillämpning 14 kap ochäger 9 10 RB. de fallI

mål företagskoncentrationett medverkanderör iänom parternaannan
koncentrationen se 37 § kan denne med stöd bestämmelsernaav om
intervention ansöka få deltaga i rättegången. Genom deatt angivnaom
bestämmelserna får säljares och övriga medverkandes intresse attav
kunna bevaka sin i mål företagskoncentrationrätt tillgodosett.om anses
Paragrafen har därför upphävts.

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser

ÄldreVi föreslår förslagvåra träder i kraft den juliatt l 1999.
föreskrifter bör fortfarande gälla i fråga företagsförvärv harom som
skett före ikraftträdandet.

Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom

1980: 100

8kap.4§

I paragrafen, finns bestämmelserär sekretess isom ny, om
Konkurrensverkets verksamhet består i tillsyn och utredning.som

Bestämmelsen förstai stycket nuvarande bestämmelser imotsvarar
kap.8 6 § sekretesslagen, 2 § sekretessförordningen och punkt 17 i

bilagan till förordningen.
I första stycket 1 i Konkurrensverkets verksamhetattanges som

består tillsyni och utredning gäller sekretess för uppgift enskildsom
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forskningsresultat,elleruppfinningardriftförhållanden,elleraffärs- om
uppgiften röjs.lider skadaenskildedenkandet attantas om

ekonomiskaandrauppgiftgäller försekretesspunkt 2I att omanges
affärsförbindelsehar iför denförhållanden trättpersonligaeller som

myndighetensföremål förmed denförbindelse ärliknandeeller som
absolut.sekretessverksamhet. Denna är

bestämmelse attinförtsstycket harandraI angersomnyen
anmälanärendeiuppgift lämnasförgällersekretess avsersomsom

förMotivethar gjorts.anmälantill desskonkurrenslagen§enligt 37
allaomfattarSekretesskyddetavsnitt 8.6.behandlats iregel hardenna

köpareuppgifterföretagsförvärvet,själva t.ex.uppgifter rör omsom
sekretessdriftförhållanden, Denna ärochaffärs-och säljare, m.m.

däreftertillämpasKL§enligt 37 görsanmälanabsolut. Om
faller inomuppgiftersådanastycket påförstabestämmelserna i som

bestämmelsen.för dentillämpningsområdet
nuvarandeenligtmotsvarandepå sättstyckettredjeI somanges -

isekretessengällerhandlinguppgift allmänifrågaiordning att om-
tjugo år.

kap. l §16

till olikahänvisningarbestämmelserinnehållerParagrafen genomsom
hartystnadspliktervilkalagenisekretessbestämmelser somanger

meddelarfriheten.framförföreträde
intagitsavsnitt 8.6,anförts imed vadenlighethar, ipunkt 3 enI som

sådanaförgällermeddelarfrihet inteföreskriverbestämmelse attsom
stycket.andrakap. 4 §i 8uppgifter avsessom

sekretess-iändringförordningtillFörslaget om

1980:657förordningen

förordningentillbilaganPunkt 17 i

tillbilaganipunkt 17ochoch 2 §sekretesslagenkap. 6 §Enligt 8
verksamhetKonkurrensverketsgäller iförordningdenna avsersom

affärs-enskildsbl.a.uppgifterförsekretessutredningochtillsyn enom
överförtssekretessbestämmelse hardriftförhållanden, Dennaeller m.m.

sekretessförordning-tilli bilagan17stycket. Punktförstatill kap. 4 §8
upphävts.därförharen
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Bilaga l

underSverigeföretag iverksammalandetinomavseendeStatistik
19961993perioden -

uppgiftersammanställtuppdragvårthar påcentralbyrånStatistiska om
Nedan1996.perioden 1993underföretagverksammai Sverige -

utredningensbearbetatsharUppgifternastatistik.dennaredovisas av
storlekochårbransch,påfördelathärredovisasochsekretariat

iomsättningefterredovisadstorlek äromsättning. Företagets
totalaföretagetshäromsättningbegreppetMedkronor.miljoner avses

mervärdesskatt. Iberäkningförredovisatsdenomsättning avsom
skattepliktigföruppgifterredovisadeingåromsättningbegreppet

exportlandet,inomomsättningskattefrilandet,inomomsättning
punktskatter.ingåromsättningenEU-land. Itillutförseloch annat

omsättningenredovisadedeninte iingårMervärdesskatt

beräkningsgrunder.uppgifter37° centralbyrån lämnatharStatistiska om
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Byggverksamhet
År 1993 1994 1995 1996

-10 42 449 43 746 45 652 36 729
10-19 1002 1064 1 198 1250
20-29 336 357 379 382
30-39 128 137 167 191
4049 79 74 100 97
50-59 51 50 55 52
60-69 42 39 39 40
70-79 30 33 43 25
80-89 27 12 29 27
90-99 17 16 15 20
Totalt 44 161 45 528 47 677 38 813

År 1993 1994 1995 1996
100-199 67 85 65 63
200-299 116 15 19 20

‘300-399 15 11 13 8
400-499 8 10 10 12
500-599 2 3 4 0
600-699 4 4 0 3
700-799 2 2 4 7
800-899 3 3 4 1
900-999 2 0 3 2
Totalt 119 133 122 116

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 12 11 9 9
2 000-2999 3 2 6 6
3 000-3999 1 3 1 2
4 0004 999 1 0 0 0
5 000-5999 0 1 0 0
6 000-6999 1 0 0 0
7 000-7999 0 0 0 0
8 000-8999 0 1 0 0
9 000-9999 1 0 1 1
Totalt 19 18 17 18

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 1 1 1 1
20 000-29999 0 0 0 0
30 000-39999 0 0 0 0
40 00049 999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 0
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80 000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 1 1 1 1
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Energi
1996199519941993År
418443356323-10
9565586010-19
6331282020-29
5020232930-39
3620181840-49
3317122250-59
331816960-69
28991470-79
1619141780-89
1118181390-99

783660552525Totalt

1996199519941993E
101716454100-199
44302330200-299
17241713300-399
12587400-499

i 6767§ 500-599
5788600-699i 3242700-799g
5422800-899
4334900-999

197153135127Totalt

1996199519941993År
107139999000-11
5423999000-22
3510000-39993
111199900044
1001999000-55
1110999000-66
1101999000-77
0010999000-88
0000999000-99

22191915Totalt

1996199519941993År
0111999000-1910
1000999000-2920
0000000-3999930
0000999000-4940
0000000-5999950
0000999000-6960
0000000-7999970
0000999000-8980
0000000-9999990
0000000-100
111lTotalt
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Finansverksamhet
År 1993 1994 1995 1996

-10 1499 1725 1910 1560
10-19 55 59 62 67
20-29 27 21 19 28
30-39 13 20 15 20
40-49 11 10 16 7
50-59 9 10 11 8
60-69 4 5 4 4
70-79 8 6 7 5
80-89 2 7 3 2
90-99 4 3 3 3
Totalt 1632 1866 2050 1704

År 1993 1994 1995 1996
100-199 22 25 23 24
200-299 14 6 7 5
300-399 7 8 4 4
400-499 0 4 7 10
500-599 2 6 5 3
600-699 4 2 3 1
700-799 1 1 2 5
800-899 1 0 1 1
900-999 1 1 0 1
Totalt 52 52 52 54

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 7 7 7 4
2 000-2999 3 3 4 4
3 000-3999 1 0 1 2
4 000-4999 0 3 2 0
5 000-5999 0 0 0 1
6 000-6999 0 0 0 0
7 000-7999 0 0 0 0
8 000-8999 0 0 0 0
9 000-9999 0 0 0 0
Totalt 11 13 14

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 0 0 0 0
20 000-29999 0 0 1 1
30 000-39999 0 0 0 0
40 000-49999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 0
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 0 0 1 1
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Försäkringsverksamhet
19961995År 19941993

-10
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99

xlxNOTotalt

O19951994År 1993
00-1991

200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999

A-Totalt

199619951994År O
000-1999l

999000-22
000-39993

999000-44
999000-55
9996 000-6

000-79997
000-89998

999000-99
Totalt

OO1995O äÅr OO
000-1999910

999O00-2920
999000-3930
999000-4940

000-5999950
000-6999960
000-7999970

999000-8980
99990 000-99

100000-
Totalt



278 Bilaga 1 SOU 1998:98

Handel- dagligvaror
År 1993 1994 1995 1996

i -10 48265 51901 54399 45995
10-19 1779 1915 1951 1856i
20-29 635 6681 684 659
30-39 299 321 302 324
40-49 182 196 209 206
50-59 114 127 116 110
60-69 75 85 87 98
70-79 59 62 63 65
80-89 38 47 35 41
90-99 31 36 41 41
Totalt 51477 55358 57887 49395

År 1993 1994 1995 1996
100-199 113 123 133 151
200-299 29 29 41 47
300-399 13 12 10 8
400-499 5 8 10 11
500-599 3 4 5 5
600-699 5 5 5 3
700-799 3 3 2 3
800-899 2 2 2 3
900-999 1 0 1 1
Totalt 174 186 209 232

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 11 12 11 9
2 000-2999 2 3 3 1
3 000-3999 3 2 1 2
4 000-4999 1 1 1 0

000-55 999 1 0 0 0
6 000-6999 0 0 0 0
7 000-7999 0 0 0 0
8 000-8999 0 0 0 0
9 000-9999 0 1 1 0
Totalt 18 19 17 12

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 2 2 2 1
20 000-29999 0 0 1 2
30000-39999 0 0 0 0
40 000-49999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 0
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 2 2 3 3
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Handel övrig—
År 19961994 19951993

15649 132051469013964-10
124413221281130410-19
51153352446020-29

208 22120317930-39
76113988540-49
5553555250-59
364338 4660-69

29 33332570-79
26 27232780-89

2420192190-99
15432179961697216155Totalt

1996År 199519941993
10111511186100-199
40434135200-299
2418 2411300-399
1315115400-499
8995500-599
6635600-699

2 432700-799
1014800-899
1262900-999

198216203155Totalt

1996År 199519941993
89871000-1999
44322 000-2999
42323 000-3999
0200000-49994
20019995 000-5
00006 000-6999
000 0000-79997
1010000-89998
0100000-99999

19181512Totalt

1996År 199519941993
10 0010000-19999
000099920 000-29
00 0099930 000-39
000040 000-49999
000050 000-59999
000060 000-69999
000070 000-79999
000 080 000-89999
00 0090 000-99999

0 000100000-
1000Totalt
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Hotell restaurang-
År 1993 1994 1995 1996

-10 45796 50616 55133 49036
10-19 2651 2870 3084 3078
20-29 1083 1168 1251 1319
30-39 577 690 751 737
40-49 358 432 461 503
50-59 227 273 310 297
60-69 187 184 249 250
70-79 147 162 167 177
80-89 88 144 137 144
90-99 91 108 135 109
Totalt 51205 56647 61678 55650

År 1993 1994 1995 1996
100-199 397 446 503 515
200-299 129 143 179 162
300-399 60 75 87 94
400499 45 44 46 50
500-599 28 30 37 40
600-699 18 25 25 23
700-799 8 17 27 20
800-899 12 13 14 16
900-999 12 13 7
Totalt 709 806 929 927

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 38 44 53 58
2 000-2999 10 18 16 17
3 000-3999 4 3 5 4
4 0004 999 2 3 5 3

000-55 999 1 2 3 6
6 000-6999 5 2 2 2

000-77 999 0 2 1 0
8 000-8999 1 1 1 1
9 000-9999 2 0 0 1
Totalt 63 75 86 92

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 4 7 6 4
20 000-29999 2 1 0 0
30000-39999 0 0 0 0
40 000-49999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 o
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80 000-89999 0 0 0 0
90000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 6 8 6 4
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Industri byggmateriel-
År 1993 1994 1995 1996

-10 3746 3868 4187 3514
10-19 171 191 193 181
20-29 71 67 7976
30-39 54 62 64 59
40-49 53 38 38 43
50-59 18 37 43 29
60-69 2817 25 21
70-79 20 17 22 25
80-89 14 15 10 11
90-99 15 19 17 17
Totalt 4342 4675 3979

År 1993 1994 1995 1996
100-199 67 72 80 75
200-299 11 22 21 17
300-399 2 3 9 12
400-499 2 1 6 4
500-599 2 2 1 2
600-699 3 1 2 1
700-799 1 1 1 1
800-899 0 1 1 1
900-999 1 1 1 1
Totalt 89 104 122 114

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 3 5 5 4
2 000-2 0 0 2999 1

0 0 03 000-3999 0
4 000-4999 0 0 0 0

000-5999 0 0 0 05
0 0 0 06 000-6999

7 000-7999 0 0 0 0
8 0 0 0000-8999 0
9 000-9999 0 0 0 0
Totalt 3 5 6 6

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 0 0 0 0
20 000-29999 0 0 00
30 000-39999 0 0 0 0
40 000-49999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 0
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80000-89999 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0
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Industri grafisk-
År 19961994 19951993

6468 569859835572-10
331312 34326810-19

114 116108 10720-29
61 75594930-39
42 31323740-49

272725 3150-59
22 24221460-69

1619171670-79
1010121280-89
171912 1590-99

63456590 71256113Totalt

År 199619951993 1994
56 684842100-199

22181414200-299
3 579300-399

46 54400-499
3 410500-599

213 3600-699
20 24700-799

3 141800-899
20 30900-999

11083 9477Totalt

År 1995 199619941993
66 45000-19991
110 02 000-2999

0 000000-39993
00 009994 000-4
0000000-59995
0000000-69996
0000000-79997
00009998 000-8
00009 000-9999

5 765Totalt

År 19961994 19951993
000 099910000-19

0 00020 000-29999
00 0030 000-39999
00 0040 000-49999
00 0050 000-59999
00 0060 000-69999
00 0070 000-79999

0 00080 000-89999
0 00090 000-99999
0 00 0100000-

00 00Totalt
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Industri kemisk-
E 199619951993 1994

403408 461365-10
3636323410-19
1820192220-29
1316 121530-39
1415121040-49
10129 750-59
469860-69

1588570-79
33 5880-89
434190-99

520578518477Totalt

1996År 19951993 1994
30262323100-199
1010109200-299
871111300-399
893 5400-499
4521500-599
2142600-699
121 1700-799
0l11800-8992
1002900-999

64615753Totalt

19961995År 1993 1994
65779991000-1
34212 000-2999
10119993 000-3
0000000-49994
010 0000-59995
10009996 000-6
0000000-79997
00009998 000-8
00009 000-9999

1110109Totalt

19961995År 19941993
000099910000-19
000099920000-29
000099930000-39
000099940 000-49
000099950000-59
000099960000-69
000099970000-79

00099980000-89
000090000-99999
0000100000-
0000Totalt
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Industri livsmedel-
År 1993 1994 1995 1996

-10 2066 2205 2390 2186
10-19 137 145 141 153
20-29 75 68 81 85
30-39 44 44 45 39
40-49 28 32 28 25
50-59 21 26 22 24
60-69 21 20 22 16
70-79 8 12 11 17
80-89 11 5 11 14
90-99 8 13 6 6
Totalt 2419 2570 2757 2565

År 1993 1994 1995 1996
100-199 48 52 54 57
200-299 31 28 27 20
300-399 6 8 5 7
400499 9 4 5 2
500-599 7 6 5 6
600-699 7 9 9 7
700-799 3 2 7 7
800-899 3 3 2 2
900-999 3 3 3 3
Totalt 117 115 117 111

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 16 12 9 11
2 000-2999 6 9 10 8
3 000-3999 3 3 2 2
4 000-4999 1 1 1 1

000-55 999 0 1 2 3
6 000-6999 0 0 2 0
7 000-7999 0 1 0 0
8 000-8999 0 0 0 1
9 000-9999 0 0 0 0
Totalt 26 27 26 26

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 1 1 1 1
20 000-29999 0 0 0 0
30000-39999 0 0 0 0
40 00049 999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 0
60000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80 000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 1 l 1 1
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Industri läkemedel-
År 1993 1994 1995 1996

60 63 76 67-10
5 8 6 610-19

220-29 2 1 3
1 2 2 530-39

0 1 1140-49
0 0 1150-59

01 l 060-69
0 00 170-79

10 0 180-89
0 0 0090-99

76 89 8371Totalt

År 1994 1995 19961993
23 l 4100-199
31 2 2200-299
01 l 0300-399

0 0 01400-499
1 0 00500-599

00 10600-699
00 0 1700-799

0 10 0800-899
00 0 0900-999

8 66 5Totalt

År 19961993 1994 1995
00 0 0l 000-1999

0 00 0000-29992
00 1 03 000-3999

0 00 0000-49994
01 00000-59995

0 00 06 000-6999
00 0 0000-79997

0 0l 08 000-8999
00 009 000-9999
02 0lTotalt

År 19961993 1994 1995
0 1 1010000-19999

00 0 020 000-29999
0 00 030 000-39999
0 00 040 000-49999

00 0050 000-59999
00 0 060 000-69999

0 0 0 070 000-79999
00 0 080 000-89999

0 0 090 000-99999 0
0 0 0 0100000-

Totalt 0 0 1 1
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Industri skog-
År 1993 1994 1995 1996

-10 170 182 200 176
10-19 31 34 42 37

20 2420-29 22 17
30-39 11 12 10 9
40-49 8 11 14 15
50-59 4 3 7 7
60-69 4 3 44
70-79 2 5 3 4
80-89 2 1 5 4

1 2 3 190-99
Totalt 253 276 304 281

År 1993 1994 1995 1996
18 17 14 16100-199
6 7 7200-299 5

83 6 5300-399
24 2 4400-499

0 04 3500-599
1 2 3600-699 5
4 3 61700-799

3 03 3800-899
0 2 l 4900-999

39 4643 44Totalt

År 1995 19961993 1994
148 8 131000-1 999
38 8 52 000-2 999

2 4 42000-3 9993
2 22 4000-44 999

21 0 45 000-5 999
20 0 26 000-6 999

0 0 17 000-7999 0
0 l 08 000-8999 0

09 000-9999 0 1 0
23 31 28Totalt 21

År 1993 1994 1995 1996
0999 0 0 010000-19

0 0 0 020 000-29999
0 0 0 030 000-39999

40 0 0 0 0000-49999
O 0 050 000-59999 0

60 0 0 0 0000-69999
70 000-79999 0 0 0 0
80 000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0
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Industri teko-
År 19961993 1994 1995

741910 922 955-10
26 24 2510-19 28

68 11 1020-29
2 1230-39
3 36 54049

3 1 450-59 1
22 2 460-69

2 4 1 170-79
2 2 280-89 1

21 0 490-99
787964 977 1006Totalt

År 1994 1995 19961993
23 2 1100-199
11 1 1200-299
00 1 1300-399

0 10 0400499
0 0 00500-599

00 00600-699
00 0700-799 0

0 00 0800-899
0 00 0900-999
3 44 4Totalt

År 19961994 19951993
00 0 01000-1999
00 0 02 000-2999

0 00 03 000-3999
00 004 000-4999
000 05 000-5999

0 00 06 000-6999
00 00000-79997
00 0 08 000-8999

0 00 09 000-9999
0 0 00Totalt

År 19961993 1994 1995
00 0 010000-19999

0 0 0 020 000-29999
030 000-39999 0 0 0

0 0 040 000-49999 0
050 000-59 0 0 0999
060 000-69 0 0 0999
070 000-79999 0 0 0

0 080 000-89999 0 0
0 0 090 000-99999 0
0 0 0100000- 0

Totalt O 0 O 0

12-185162
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Industri verkstad-
År 1995 19961993 1994

11098 11500 12338 10598-10
968 99110-19 741 864
396 40820-29 275 334

184 197 20130-39 148
12892 118 1224049
9572 70 10950-59
8251 67 7260-69
6050 48 6370-79
5434 53 4880-89

48 3717 2990-99
1265413267 1436112578Totalt

År 1995 19961993 1994
140 179 171140100-199

50 72 72 75200-299
4331 20 33300-399

19 2216400499
149 12 14500-599
1010 11 14600-699
97 6 15700-799

116 5 6800-899
8 66 4900-999

361270 286 360Totalt

År 1995 19961993 1994
3313 29 261000-1999

8 54 22 000-2999
3 42 43 000-3999

22 2 24 0004 999
2 12 0000-59995

01 026 000-6999
0 01 3000-79997

20 2 28 000-8999
0 3 109 000-9999

4826 43 46Totalt

År 1995 19961993 1994
3 31 299910000-19

0 0 1020 000-29999
00 0130 000-39999
01 0040 000-49999
10 0 150 000-59999

0 00 060 000-69999
0 00 070 000-79999

00 080000-89999 0
0 0 090 000-99999 0

00 0 0100000-
4 5Totalt 2 3



289Bilaga 1SOU 1998:98

Industri övrig-
199619951994År 1993
5927676561725787-10
40742037929410-19
15615013213120-29
9694877630-39
616349 5740-49
4255443350-59
4533322860-69
2018221770-79
1818181680-89
1920131490-99

6791763669566445Totalt

199619951994År 1993
103938363100-199
33352330200-299
15ll1713300-399
101598400-499
810103500-599
4431600-699
6535700-799
3022800-899
3143900-999

185174154128Totalt

199619951994Är 1993
8ll711000-19991
44639992 000-2
3432000-39993
22019994 000-4
2010000-59995
000000-69996
0000000-79997
00008 000-8999
00009999 000-9

19211817Totalt

199619951994År 1993
22 2399910000-19
0l00000-2999920
l00099930 000-39
000099940 000-49
000099950 000-59
0000000-6999960
000070 000-79999
000099980 000-89
000090 000-99999
0000000-100
3323Totalt
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Mineral metallhantering-
År O 1994 1995 1996

0 459 490 516 459
10-l 9 54
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
Totalt 543 574 613 547

År 1993 1994 1995 1996
00-1 199

200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
Totalt

År - b 8 8 å
1000-1999
2 000-2999
3 000-3999

000-44 999
5 000-5999
6 000-6999
7 000-7999
8 000-8999
9 000-9999
Totalt

År 1993 OA OO 0
10000-19999
20 000-29999
30 000-39999
40 000-49999
50000-59999
60 000-69999
70 000-79999
80 000-89999
90 000-99999
100000-
Totalt
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medierPost tele- -
År OOOOb 1995DOb

bbb b-10
10-19
20-29
30-39
4049
so-59
60-69
70-79
80-89
90-99

Lhåhb296 bTotalt

År OODOb OOAO
100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
Totalt

OOOÅr -OObD
9991000-1

2 000-2999
3 000-3 999

9994 000-4
000-5 9995

6 000-6 999
000-79997

8 000-8999
9 000-9 999
Totalt

OOÅr OD D19941993
10000-19999
20 000-29999

99930 000-39
000-4999940
000-5999950

60 000-69999
70 000-79999
80000-89999
90 999000-99
100000-
Totalt
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Skogsbruk jordbruk fiske- —
År 1993 1994 1995 1996

-10 57114 58087 58169 38576
10-19 202 235 259 265
20-29 55 56 55 58
30-39 31 26 26 29
40-49 5 15 15 14
50-59 9 6 8 10
60-69 1 4 5 4
70-79 3 5 7 5
80-89 1 2 2 1
90-99 3 0 1 3
Totalt 57424 58436 58547 38965

År 1993 1994 1995 1996
100-199 6 10 10 12
200-299 0 2 5 1
300-399 2 0 1 2
400499 21 0 1
500-599 3 0 01
600-699 0 3 0 1
700-799 1 0 3 1
800-899 0 1 0 1
900-999 0 0 00
Totalt 13 18 20 19

År 1993 1994 1995 1996
000-11 999 1 2 11

2 000-2999 4 1 0 1
3 000-3999 0 3 3 2
4 0004 999 1 0 0 0

000-59995 1 1 1 2
6 000-6999 0 0 1 1
7 000-7999 0 0 0 0
8 000-8999 0 0 1 0
9 000-9999 0 1 0 0
Totalt 7 7 8 7

År 1993 1995 19961994
10000-19999 0 0 0 0
20 000-29999 0 0 0 0
30 000-39999 0 0 0 0
40 00049 999 0 0 0 0
50000-59999 0 0 0 0
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0
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Transportverksamhet
År 19961994 19951993

29645 251402861927420-10
894801 88973010-19
303294 31727420-29
174194162 18130-39

133 13012510440-49
9878 846750-59
5857 524960-69
4045374770-79
4237 293480-89

33 24263190-99
2690330255 3142128918Totalt

År 19961994 19951993
150156128 151100-199
4837 4338200-299
29242223300-399
2017149400-499
111375500-599

3 334600-699
105 66700-799
5574800-899
22 23900-999

278269248220Totalt

1996År 199519941993
2114 20141000-1999
3446000-29992
32113 000-3999
12 119994 000-4
10 l1000-59995
1l106 000-6999
l0007 000-7999
00 0l000-89998
00009 000-9999

3122 2924Totalt

År 19961994 19951993
111099910000-19
01 0120 000-29999
10 1030000-39999
000099940 000-49
00 0O50000-59999
00 00000-6960 999

0 000000-7999970
0 00080000-89999

00 0090 000-99999
000 0100000-
22 2lTotalt



294 Bilaga I SOU 1998:98

Utbildning
År 1993 1994 1995 1996

-10 1230 1605 2123 2175
10-19 35 54 61 61
20-29 12 16 18 18
30-39 7 14 16 13
4049 7 7 11 14
50-59 5 3 4 7
60-69 4 0 2 3
70-79 3 6 3 2
80-89 1 4 2 3
90-99 2 0 2 2
Totalt 1306 1709 2242 2298

År 1993 1994 1995 1996
100-199 10 10 14 12
200-299 6 4 5 6
300-399 0 1 1 3
400499 1 3 1 2
500-599 0 0 2 2
600-699 0 2 1 0
700-799 0 0 0 0
800-899 0 0 1 1
900-999 1 1 0 0
Totalt 18 21 25 26

År 1993 1994 1995 1996
1000-1999 0 0 0 0
2 000-2999 0 0 0 0
3 000-3999 0 0 0 0
4 000-4999 0 0 0 0
5 000-5999 0 0 0 0
6 000-6999 0 0 0 0
7 000-7999 0 0 0 0
8 000-8999 0 0 0 0
9 000-9999 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0

År 1993 1994 1995 1996
10000-19999 0 0 0 0
20 000-29999 0 0 0 0
30000-39999 0 0 0 0
40 000-49999 0 0 0 0
50 000-59999 0 0 0 0
60 000-69999 0 0 0 0
70 000-79999 0 0 0 0
80000-89999 0 0 0 0
90 000-99999 0 0 0 0
100000- 0 0 0 0
Totalt 0 0 0 0
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Vård
År 19969951994 l1993

23312781 27612595-10
lll101 10110410-19
5265595320-29
4936 463330-39
3630332140-49
2428 292550-59
l 5158 l ll60-69
1414l 31370-79
l 118 71080-89

6 76590-99
2650307430862877Totalt

1996År 199519941993
41463946100-199
1010l l9200-299
7644300-399
3l52400-499
12 34500-599
03 23600-699
1001700-799
1234800-899
121l900-999

65726874Totalt

1996År 1994 19951993
32221000-1999
0000000-29992
00 1l000-39993
02 0l4 000-4999
00 O09995 000-5
00106 000-6999
l000000-79997
000l000-89998
00009 000-9999
4355Totalt

l 996År 199519941993
1111000-19 999l 0
010099920 000-29
00 0030 000-39999
00 0040 000-49999
000099950 000-59
000060 000-69999
00 0070 000-79999
00 O099980000-89
000099990 000-99
0000100000-
l2l1Totalt

13-185162
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Övriga tjänster
År 1993 1994 1995 1996

-10 15985 17834 19408 15844
10-19 180 211 233 227
20-29 53 67 76 80
30-39 31 34 41 37
4049 23 22 21 24
50-59 11 16 20 25
60-69 14 13 11 16
70-79 7 8 13 10
80-89 6 9 15 15
90-99 8 8 6 6
Totalt 16318 19844 1628418222

År 1993 1994 1995 1996
100-199 21 20 25 33

9 8200-299 7 9
2300-399 0 1 5
1 1400-499 1 1

500-599 2 1 2 1
600-699 0 1 0 1

2 1 1700-799 1
800-899 2 1 1 0
900-999 1 0 1 1

36 35 42 51Totalt

År 1993 1994 1995 1996
30 3 21000-1999

0 0000-2999 0 02
1000-3 0 1 13 999

0 0 0 04 0004 999
00 0 05 000-5999

0 0000-6 0 16 999
1 0000-7999 1 07

0 0 08 000-8999 0
09 000-9999 1 0 0

2 5 4 4Totalt

År 19961993 1994 1995
0 010000-19999 0 0

000-29 0 0 0 020 999
030 000-39999 0 0 0

0 040 000-49999 0 0
0 050 000-59999 0 0

0 0 0 060000-69999
70000-79 0 0 0 0999
80000-89999 0 0 0 0
90 0 0 0 0000-99999

0100000- 0 0 0
Totalt 0 0 00
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Bilaga 2

1993periodenSverige underiföretagsförvärvavseendeStatistik -
1996

uppgiftersammanställtuppdraghar på vårtFörlagFusionerFörvärv
1996. Somperioden 1993underSverigeföretagsförvärv iom -

Underlagetandra källor.media och äruppgifter iharunderlag använts
utredningensbearbetatsUppgifterna harheltäckande.inte av

sekretariat.
1993periodenunderförvärvuppgifterlämnasInledningsvis om -

tillämpadeförlagetenligt denredovisasUppgifterna1996. av
branschindelningen.

fördelat påföretagsförvärvredovisastabellerefterföljandeI
förvärvadedetUppgifternaomsättning.storlekbransch, år och avser
Uppgiftkronor.miljoneriOmsättningenstorlek.företagets omanges

siffrorkända/uppgivna övergrundas påomsättning senast
omsättningen.
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Företagsiörvärv under perioden 1993 1996-

Bransch 1993 1994 1995 Totalt1996

Bank försäkring 9 9 13 7 38-
Byggentreprenad 14 3 l 15 15 75
Byggmaterial 28 12 11 9 60
Detalj- och partihandel 20 14 61 42 137
Elektronik- och data 36 43 34 38 151
Fastighetsbolag 3 12 16 7 38

örlag-tryckeriF 21 30 23 12 86
Handel-import-försäljning 9 35 12 0 56
lnvestmentbolag 2 17 7 1l 37
Kemisk industri l 9 5 l 16
Konsultföretag 277 31 30 95
Kraft- och energi 6 11 8 19 44
Livsmedel 16 30 30 11 87
Läkemedel 4 12 16 9 41
Olja-plast-gas-gummi 11 16 14 22 63
Serviceföretag 30 29 41 26 126
Skog-trä-massaindustri 15 24 49 23 111
Stå-metall-gruvdrift 5 2 3 3 13
Textil 5 11 6 5 27
Transport 11 25 25 20 81
Verkstad- och 68 112 87 69 336
tillverkningsindustri
Ovrigt 9 l l 7 7 34

Totalt 330 522 514 386 1752



i

299Bilaga 21998:98SOU

underomsättningår storlekochpå bransch,Företagsförvärv fördelat
storlek.företagetsförvärvadedet1996. Uppgifterna1993perioden avser-

kronor.miljoneriomsättningredovisad efterstorlek ärFöretagets

försäkringBank -
199619951994993F l

3744-100
2lO199100-1
0200200-299
0000300-399
0000400-499
0000500-599
0001600-699
0000700-799
0000800-899
000O900-999
1l001000-
1253saknasuppgift
71399Totalt

Byggentreprenad

199619951994l 993År
7311l l-100
1380100-199
ll02200-299
l01O300-399
01l0400-499
l000500-599
l010600-699
0ll0700-799
0O00800-899
0100900-999
00311000-
3550uppgift saknas

15153l14Totalt
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Byggmaterial

År 1993 1994 1995 1996
l 00-

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt

Detalj- och partihandel

År 1993 1994 l 995 1996
-100 19

100-l 99
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt Ä

Elektronik- och data

År 1993 1994 1995 1996
l OO h-

l 00- 991
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt w
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Fastighetsbolag

År 1993 1994 1995 1996
9 9 2l 00 1-

100-199 0 1 3 2
200-299 1 0 0 3
300-399 0 0 0 0

0400-499 0 0 0
0 0 0 0500-599

0 0 0600-699 1
0 0 0 0700-799

0 0 0800-899 0
0 0 0 0900-999

00 0 21000-
2 2 0uppgift 0saknas

3 12 16 7Totalt

Förlag tryckeri-

År 19961993 1994 1995
19 20 1117-100

02 2 2100-199
0 00 2200-299
0 01 3300-399
0 00 0400-499

0 0 0 0500-599
0 00 0600-699

1 0 00700-799
0 0 00800-899

0 0 0 0900-999
01 0 01000-

1 10 3uppgift saknas
1221 30 23Totalt

försäljningHandel import- -

År 1994 1995 19961993
8 06 15-100

01 10 0100-199
0 01 4200-299

0 0 01300-399
00 1 1400-499

0 00 0500-599
0 00 1600-699

0 1 0 0700-799
00 0 0800-899

0 0900-999 0 0
0 1 1 01000-

2 0uppgift saknas 0 2
12 0Totalt 9 35
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investmentbolag

År 1994 1995 19961993
3 1 10-100
0 2 20100-199

I0 1 0200-299
3 0 O1300-399

00 1 1400-499
0 0 0 1500-599

0 00 0600-699
I 0 11700-799
0 0 00800-899

00 0 0900-999
3 20 11000-
0 30 7uppgift saknas
7 l l2 17Totalt

Kemisk industri

År 1995 19961993 1994
3 00 4-100

0O 2 0100-199
00 00200-299

0 00 1300-399
000 0400-499
00 0 O500-599

0 00 0600-699
l O0 1700-799
0 00 0800-899
0 00 0900-999
0 01 01000-

10 1 lsaknasuppgift
19 5lTotalt

konsultföretag

År 19961994 l 995l 993
20 216 26-100

21 21100-199
l0 0 0200-299
20 0 0300-399

0 00 0400-499
0 00 0500-599

00 0 l600-699
0 0 10700-799

0 00 0800-899
0 0 0O900-999

00 0 21000-
0 6 30uppgift saknas

307 27 31Totalt
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energiKraft och-

19961995F 994OD l
00l-

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt

Livsmedel

DO19951994Kr b
--100

00-l 991
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-

saknasuppgift
UTotalt

Läkemedel

199619951994E -OO
l 00-

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgifi; saknas
Totalt
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Olja plast gummigas- - -

År 1994 DO D O
-100 -

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt N

Serviceföretag

År o 0 1996
00

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt b 29 N

Skog trä massaindustri- -

År 1993 OOå OO l 996
-100 — - b

100-199
200-299
300-399
400-499
500-599
600-699
700-799
800-899
900-999
1000-
uppgift saknas
Totalt N å N
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Stål- gruvdriftmetall-

19961994 1995År 1993
2213-100
0001100-199

0 000200-299
0100300-399
0000400-499
0000500-599
0000600-699
0000700-799
0000800-899; 0000900-999

i 00101000-
1O01uppgift saknas
3325Totalt

Textil

1996199519941993År
4485-100
0020100-199
0100200-299
0l00300-399
0000400-499
0000500-599
0000600-699
0010700-799
0000800-899
0000900-999
00001000-
l000uppgift saknas
56l l5Totalt

Transport

199619951994År 1993
1212169-100
1430100-199
0201200-299
0110300-399
2000400-499
0111500-599
0100600-699
1000700-799
00l0800-899
0000900-999
22301000-
2200saknasuppgift

20252511Totalt
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Verkstad- och tillverkningsindustri

År 1993 1994 1995 1996
-100 48 61 49 49

100-199 9 10 6 7
200-299 2 6 5 0
300-399 1 6 5 1
400-499 2 4 0 1
500-599 O 3 2 0
600-699 0 1 0 1
700-799 1 3 .10 1
800-899 0 0 0 0
900-999 0 0 1 0
1000- 3 8 5 4
uppgift saknas 2 10 14 5
Totalt 68 112 87 69

Övrigt

År 1993 1994 1995 1996
-100 4 6 5 4

100-199 0 1 1 2
200-299 2 0 0 O
300-399 0 0 0 0
400-499 O 0 0 0
500-599 1 0 0 0
600-699 1 1 0 0
700-799 0 O 0 1
800-899 0 0 00
900-999 0 0 0 0r
1000- 1 1 01
uppgift saknas 1,0 2 0 0
Totalt 9 11 7 7
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Bilaga 3

konkurrens-§37enligtföretagsförvärvanmäldaavseendeStatistik
19971993periodenunderKLlagen -

uppgiftersammanställtuppdragpå vårt omharKonkurrensverket
dessaredovisasNedanKL.37 §enligtföretagsförvärvanmälda

ochsekretariatutredningensbearbetatsharUppgifternauppgifter. av
omsättning.storlekochårbransch,påfördelathärredovisas

kronor.miljoneriomsättningefterredovisadstorlek ärFöretagets
§ KL.enligt 37anmälanilämnatsuppgifterOmsättningen somavser
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utdrag1998-05-18promemoriaKonkurrensverkets

anmälaninförFörhandskontakter om

konkurrenslagenenligtföretagsförvärv
1993220

förhandskontaktermodell försvenskEn

behov3.1 Företagens

hanteringsnabbmed såviktigtdetperspektivföretagens är avUr en
medger.omständigheternaföretagsförvärvanmälningar somom

dettabehov iför företagensförståelseharKonkurrensverket stor
åtgärddåfall ingenangelägen ilikahanteringsnabbavseende. ärEn

Konkurrensverketsåtgärder frånföranlederanmälandåvidtas ensom
företags-förbudtalanväcker ettverket motfall dåVadsida. omavser

tillhänförligtidsutdräktmycket ärkonstateras storkanförvärv att en
treinstansordningen,nuvarandedenöverprövande instanser genom

rättssäker-såväl frånifrågasättasoch kanotillfredsställandevilket är
direktaöverväganden. DeProcessekonomiskafrånhetssynpunkt som

domstol kaniåsamzkas underkanföretagkostnader processenettsom
mång-förmodligendeHärtill kommerbelopp.betydandetilluppgå

kanföretag inteberördaföljeraffärsförluster attdubbelt högre avsom
planerats.taktdeneller idetpåtransaktionen sättfullfölja som

ochK2blankettenligtskall lämnaföretagenuppgifterDe som
medlikhetden iomfattande eftersomtill dennaanvisningarna är

fallersamgåendenformerallatäckaavseddformulär CO attär somav
intedärför intressehar attFöretagenförvärvsbegreppet.under av

inteKonkurrensverketuppgifterlämnabehöva varaansersom
intresseanmälningsärendet. Det ävenenskildaför detrelevanta av

medavsiktenförklarakunnastadiumtidigtpå:för företagen ettatt
viktutfonnas. Av ärtransaktionenoch hur är attföretagsförvärvet
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även eventuella oklarheter kringatt transaktionen och dess uppläggning
kan identifieras och diskuteras. Sådan information lämnas bäst vid
direkta kontakter mellan företagen och Konkurrensverket.

Företagen har intresse få tidig indikation från Konkurrens-attav en
verket förvärv kan förenat medett sådana problem kan haom vara som
betydelse för företagets planering. ökadEn förutsebarhet huvudär över

lvikt för företagen.taget storav

3.2 påKrav sekretess

Handlingar inkommit till Konkurrensverket allmän handling.ärsom
Sekretess gäller därvid för uppgift enskilds affärs- eller driftför-om
hållanden det kan den enskilde liderantas skadaattm.m. om om
uppgiften röjs. sökande, klagande eller har delpart rätt att taannan av
handlingar eller material tillförts ärendetannat det intesom om av
hänsyn till allmänt eller enskilt intresse synnerlig viktär attav
sekretessbelagd uppgift i materialet inte röj s.

För förhandskontakter mellan företagatt och Konkurrensverket
skall kunna meningsfulltutgöra verktyg detett nödvändigtär att
företagen skickar in material förvägi beskriver parter,som
företagsförvärv berörda marknader. Genomsamt Konkurrensverketatt
får rimlig tid sig in dei väsentligasättaatt omständigheterna kringen
företagsförvärvet ökar förutsättningarna för det följande medatt mötet

kan leda till värdefulltparterna utbyteett synpunkter ochav
information i enskilda frågor. Det nödvändigt dettaär material,att
inklusive uppgift identitet, omfattas absolut sekretess.parternasom av
Uppgifter planerade förvärv känslig informationutgör inteytterstom
minst med hänsyn till riskerna för kursdrivande effekter för
börsnoterade företag.

3.3 Organiserandet förhandskontakterav

Vid inom förmöten förhandskontakter avseende planeraderamen
företagsförvärv bör Konkurrensverket avdelnings-representeratvara av
chef och preliminärt handläggarteam. Företrädare från företagen ärsom
väl förtrogna med marknadsförhållandena bör närvarande iävenvara
de fall företaget ombud.är Enligt den ordningrepresenterat av som
råder vid Konkurrensverket beslutar avdelningschef anmälanattom en
skall komplett. Underhandsbesked lättnader vadanses om avser
uppgiftslämnande lämnas avdelningschef.av
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uppgiftslämnandepåkravetLättnader i

tillmötesgåsuppgiftslämnarbörda kanminskadintresseFöretagens av
uppgiftersådanalämnabehöverendastde somattgenom

detiprövningenförnödvändigaidentifieratharKonkurrensverket som
Konkurrensverket lämnakanförhandskontakterfallet. Genomenskilda

K2blanketttillanvisningarnaivilka frågorunderhandsbesked som,om
översiktligtendastellerbesvarasbehöverfallet, inteenskildadeti

indikerarKonkurrensverketsåkanDet attbesvaras. ävenbehöver vara
Även frågorinformation.ytterligaremednödvändigt omdet äratt

kandiskuteras. Företagenmarknad kanrelevantavgränsning av
informationtill äruppgiftslämnandesittkoncentrera avhärigenom som

behovetminskasåoch påaktuella fallet sättdetbetydelse i avsärskild
Konkurrensverketsåvälförpositivtkompletteringar. Detta somär

uppgiftslämnar-minskadbåde intressettillgodoseroch avparterna
snabboch intressetmöjligt,bedömsdettafall därdebörda, i av en

hantering.

KonkurrensverketfrånindikationerTidiga

påindikationer etttidigafåintressehar att omävenFöretagen av
vidredovisasdet parternasåföretagsförvärv,planerat avsom

uppfattningpreliminära ärKonkurrensverketsenligtförhandskontakter,
fallet,så möteroch,Konkurrensverket ärtillanmälningspliktigt om

informationkonkurrenslagen. Denenligthinder somallvarliga
ochinnebördreglemaslämnakanKonkurrensverketförföreträdare om

anledningfinnerföretaget atttillledadärvidkan atträttspraxisom
fullfölja detta.intekonsekvensellerförvärvet ytterstamodifiera ensom

hurinformationockså ha intressekanföretagenförFöreträdama omav
ochärendentidigaresakfrågor iolikaavgjortKonkurrensverket

införföretagenförförutsebarhetökadinnebärprocedurfrågor. Detta en
sakensigivetvisdockliggerförvärvsanmälan. Detinlämnandet av en

kanvägledningkonkretönskemålföretagens mervaraattnatur om
förhands-infonnellavidtillgodosemöjligtlångtgående är attän som

kontakter.

Sammanfattning

företags-anmälaninförförhandskontakterKonkurrensverket omser
myndigheten. Föroch attbådeförmöjlighet parternaförvärv ensom en

uppgifterförutsättsgenomförbarpraktiskt attskallordningsådan vara
absolutomfattasidentitetochinlämnar parternas avparternasom

förhandsinforma-skriftligställas påkravmåste attsekretess. Dessutom
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tion lämnas till Konkurrensverket i god tid före Genommötena.
förhandskontakter kan anmälningarna företagsförvärv förbättrasom
och behovet kompletteringar minskas. Parterna får också möjlighetav

reda oklarheter kring det planeradeatt företagsförvärvet,ut vilket i sin
innebär Konkurrensverkettur kan värdefullatt vägledning tillge

Det dock viktigtparterna. betonaär Konkurrensverketatt vidatt
förhandskontakter inte slutlig ställning till företagsförvärvetstar
förenlighet med konkturenslagen och förbehåller sig begära inrätten att
ytterligare information.
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Kommittédirektiv

Konkurrenslagsutred-tillTilläggsdirektiv Dir,
1Nningen 1997:38

1997.februariden 20regeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

konkurrenslagensskallutredaren översynsärskilde göraDen aven
företagsförvärv.prövningregler avom

företagsförvärvGällandevregler om

juli 1993,den lkraftträdde ir1993:20,Konkurrenslagen som
reglernaEnligtföretagsförvärv.prövningreglerbl.a.innehåller avom

omsättningharentillsammansföretagenberördadär deskall förvärv
anmälasmiljarder kronorfyraöverstigerräkenskapsårföregående som

förvärvlagen.Enligt ävenförprövning.Konkurrensverket avtill anses
förförutsättninggenerellEnförvärv.fusionochrörelse som

driverföretagförvärvetanmälningsskyldighet är att somavser
Sverige.verksamhet i

påfår,anmälningsskyldighetenomfattasFöretagsförvärv avsom
FörbudStockholms tingsrätt.förbjudasKonkurrensverket,talan avav

dominerandeförstärkerellerskaparförvärvetmeddelaskan enom
förekomstenhämmaägnadhämmarseller attväsentligt ärställning

svenskaimarlmadendenpåkonkurrenseffektivutvecklingeneller enav
somäriskadligtsker pådettaoch sättdendel ettavsevärdeller på aven

synpunkt.från allmän
skett påharförvärvfrägavomimeddelasdock intefårFörbud som

ellermarknadsplats:auktoriseradutländsk börs,ellersvensk enen
auktion. Iexekutivpåinropmarknad ellerregleradnågon. genomannan

förvärvats.detåläggasställetfär förvärvaren avyttraatt som
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Utredningens nuvarande uppdrag

I november 1995 beslutade regeringen tillkalla särskild utredareatt en
för bakgrund erfarenheternaatt, mot sedan konkurrenslagensav
ikraftträdande, lagens utformninggöra översyn och tillämpning.en av
Utredningen har antagit Konkurrenslagsutredningennamnet N
1995:11, dir. 1995:136. Enligt direktiven skulle uppdraget redovisats

den 31 decembersenast 1996. Tiden för redovisning har genom
regeringsbeslut i december 1996 sträckts till den februari28 1997.ut

I utredningens uppdrag ingår kartlägga lagens verkningaratt i olika
hänseenden, bl.a. hur lagen fungerat administrativt. Utredaren skall
kartlägga erfarenheter och synpunkter på hur reglerna prövningav om

företagsförvärv fungerat och särskilt förövervägaav gränsenom
skyldighet anmäla förvärv väl avvägd ochatt är lämpligt utformad.
Enligt direktiven utredningenskall granska reglernas tillämpningäven
på samriskföretag, s.k. joint ventures.

Utredningen har insamlat synpunkter på förvärvsprövningsreglema
från intressenter och gjort genomgång samtliga ärendenen av som

Utredarenprövats. vidarehar gått igenom reglerna för
anmälningsskyldighet och granskat nuvarande hantering av
samriskföretag och konkurrensbegränsande villkor ställda i samband
med förvärv. Mot bakgrund genomgång EG-rättens regler förav en av
fusionskontroll har utredningen tagit frågan närmande tillettupp om
EG-rättens regler gällerdet förvärvsprövningennär i den svenska
konkurrenslagen.

Konkurrenslagsutredningen har i skrivelse till regeringen den 13en
september 1996 föreslagit vissa ändringar frågai förgränsernaom
anmälningsskyldigheten syftei begränsa sådan prövningatt som
onödigt belastar Konkurrensverket och företagen. Förslaget har remiss-
behandlats och efter bearbetning och viss revidering förslaget iav
regeringskansliet har hearing hållits den 30 januari 1997. Enen
proposition frågani kommer lämnas till riksdagen iatt 1997.mars

Konkurrenslagsutredningen kommer före februari månadsatt
utgång lämna sitt huvudbetänkande.

Behovet ytterligare utredningav

Konkurrenslagsutredningen har dock inte haft möjlighet någongöraatt
djupare genomgång reglerna och mindre lägga framän förslagattav
till direkta lagändringar. Detta har framståttäven mindresom
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rådetskoncentrationsförordning,EG:smeningsfullt eftersom
kontroll1989decemberden 214064/89EEGförordning avomavnr

CELEX30.12.1989,L 395,EGTföretagskoncentrationer s.nr
1996, över.rådettillförslagefter389R4064, sesett nusommaren

skallförvärvettröskelvärden förpåbl.a. nivån attberörDenna översyn
förvärv ärhanteringfrågangemenskapsdimension,ha somavomanses

ansökningarmultiplamedlemsstater, s.k.fleraanmälningspliktiga i
strukturell natursamriskföretagkooperativa ärfrågansamt avsomom

fusionskontrollförordning-enligtkanfunktionerallafyller prövasoch
konkurrensbegränsandeÄven hanteringenförprocedurregler. avens

visskommissionenförvärv föreslårmedsambandställda ivillkor
konkurrenslagenshurdockharUtredningen övervägtreglering.
efter mönsterkonstruerasskulle kunnahuvudsakförvärvsregler i av

sådanatillskissharUtredningen även upprättatEG-reglema. en
regler.ändrade

Uppdraget

konkurrenslags-förvärvskontrollen ochgällerfrågorDe somsom
ochkonstruktionregelverkets avgränsning,utredningen rörövervägt
vidframkommithittillssynpunkterocherfarenheterfunktion. De som

grundligt övervägabehovfinnsdetvisar attettattöversynen av mer
nämnda avseendena.dehelhet idessiregelsystemet

sinmed översynfortsättadärförskall avUtredningen
konstruktionallmännaskallHärvidförvärvsreglerna. även systemets

förutomha,utredarenprövning börför dennaunderlagSomprövas.
gjortsövervägandeninformationbredrelativtEG-reglema, somomen

EU.inomalltländer, framförandraibyggtsoch system uppsom
obligatoriskfinnasdet skallbl.a.belysasbör ärFrågor omsom

förvärvsbegreppet,självaavgränsningenanmälningsskyldighet, av
och avgräns-förvärvskontrollenvidsamriskföretaghanteringen av

frågansamriskföretagformer samtolikamellan omningen av
dessaförvärv. Imedställda sambandivillkorkonkurrensbegränsande

svenskadetochmellanskillnader EG-rättenfinns detavseenden
förvärvs-andra frågor rörocksåfårUtredaren ta somsystemet. upp

utfomuning.reglemas

uppdragetRedovisning av

1998.februariuppdrag den 28redovisa sittskallUtredaren senast
handelsdepartementetNärings- och
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