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Re en i Næstved har idømt hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S en bøde på 1.000.000 kroner for at
overtræde konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser. En ledende medarbejder har fået
en personlig bøde på 100.000 kroner.
Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bi en Thorgaard Sørensen, siger:

”Det er desværre ikke første gang, vi ser en sag om bindende videresalgspriser på
hå rprodukter. Nå r en grossist dikterer mindsteprisen hos sine forhandlere, holder det prisen
på produkterne oppe. Det gå r ud over forbrugerne, der i sidste ende kan betale for meget for
de varer, de køber.”
Re en i Næstved skriver i dommen:
” […] er det bevist, at Icon Hairspa A/S over for sine forhandlere har stillet krav om, at Icon Hairspa A/S'
vejledende priser på Kevin Murphy hå rprodukter senest pr. 1. marts 2016 skulle overholdes som
mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugerne. Det bemærkes, at i dansk retspraksis i sager
om bindende videresalgspriser betragter mærkbarhedskravet som værende opfyldt uanset om
overtrædelsens faktiske ind lydelse eller mangel på samme på markedet.”
Re en i Næstved har idømt Icon Hairspa en bøde på 1.000.000 kroner for at overtræde konkurrencelovens
forbud mod bindende videresalgspriser. Overtrædelsen er sket i perioden fra primo 2016 l primo 2017. Her
har Icon Hairspa krævet af sine forhandlere af hårprodukter af mærket ”Kevin Murphy”, at de overholdt de
vejledende priser som mindstepriser.
En ledende medarbejder i Icon Hairspa er idømt en personlig bøde på 100.000 for sin rolle i overtrædelsen.
Sagen begyndte i 2016, da en forhandler henvendte sig l Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med
materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencerådet
beslu ede here er at sagen skulle anmeldes l Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og Interna onal
Kriminalitet (SØIK), der e erforskede sagen.
Link l dommen følger
For yderligere informa on kontakt kommunika onschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne
Arento , på telefon 41 71 50 98.
Billede af Bi en Thorgaard Sørensen i trykkvalitet
FAKTA: BINDENDE VIDERESALGSPRISER
En forhandler skal have mulighed for selv at bestemme sine salgspriser. Det er derfor forbudt, hvis en
leverandør a aler med sin forhandler, at forhandleren skal sælge produkterne l en bestemt pris. Det gælder
også, hvis leverandøren belønner sin forhandler for at følge et vist prisniveau, fx ved at lbyde en bonus, eller
straﬀer forhandleren for ikke at gøre det, fx ved at a ryde leverancerne. De e udgør en bindende
videresalgspris og er ulovligt e er konkurrencereglerne.
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