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DONG Energy anker Sø- og Handelsrettens dom i Elsam-sagen
Sø- og Handelsretten afsagde den 30. august 2016 dom i sag vedrørende
det tidligere Elsam. I sin afgørelse giver Sø- og Handelsretten
konkurrencemyndighederne medhold i, at Elsam misbrugte sin
dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark i
perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006. Efter at have nærlæst dommen har
DONG Energy besluttet at anke afgørelsen.
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”Vi har nærlæst Sø- og Handelsrettens dom, og vi har besluttet at anke den.
Ganske vist giver Sø- og Handelsretten os medhold i, at den økonomiske
model, som var grundlaget for Konkurrencerådets afgørelse tilbage i 2007,
er i strid med økonomisk teori og ikke kan bruges til at afgøre, om
konkurrencereglerne er brudt. Men alligevel når retten til vores overraskelse
frem til den konklusion, at Elsam har misbrugt sin stilling – uden at det
fremgår klart af dommen, hvordan retten er kommet til det resultat. Desuden
har retten uden nærmere begrundelse afvist at tage hensyn til, at Elsam i en
del af perioden fulgte en aftale med Konkurrencestyrelsen om, hvordan
Elsam skulle fastsætte sine priser. Det er en kompleks sag, og vi mener
ikke, at Sø- og Handelsrettens dom er korrekt. Derfor benytter vi nu vores
ret til at anke afgørelsen,” siger koncerndirektør Thomas Dalsgaard, DONG
Energy.
Sø- og Handelsretten er første retsinstans, der har taget stilling til sagen, og
dommen kan ankes til næste retsinstans.
Beslutningen om at anke Sø- og Handelsrettens dom giver ikke DONG
Energy anledning til at ændre sin hensættelse på 298 mio. kr. med tillæg af
procesrenter. Hensættelsen skal dække en eventuel erstatningssag om tab
lidt som følge af den mulige overtrædelse af konkurrencereglerne.
Erstatningssagen er for tiden sat i bero.
Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på DONG Energy's
tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2016.

Fakta om Elsam-sagen


Konkurrencerådet traf i 2007 afgørelse om, at Elsam havde
misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af
fysisk el i Vestdanmark i perioden 1. januar 2005 til 31. december
2006.

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har
hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og
drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og
erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i
2015. For yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.








Konkurrenceankenævnet stadfæstede i 2008 Konkurrencerådets
afgørelse for perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006, men
ophævede og hjemviste afgørelsen for 2. halvår 2006.
Elsam indbragte i 2008 Konkurrenceankenævnets afgørelse for Søog Handelsretten.
I 2007 anlagde 1.106 danske sagsøgere med Energi Danmark i
spidsen erstatningssag mod Elsam angående tab i perioden 1. juli
2003 til 31. december 2006. Sagen er indtil videre sat i bero.
Sø- og Handelsretten afsagde dom d. 30. august 2016 om, at Elsam
overtrådte konkurrencereglerne i perioden 1. januar 2005 til 30. juni
2006.
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