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Observera att ansökan och bilagor endast ska skickas elektroniskt till
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3 Projektbeskrivning
Projektt te

Cartel, Managerial Incentives and Merger and Acquisitions
Projektets re evans för Konkurrensverket (högst 240 tecken)

This is a first attempt to quantity the indirect effect of cartel enforcement on firms governance.
Projektet avses starta/startade, datum

2019-09-01

Projektet beräknas vara s utfört, datum

2020-12-31

Sammanfattn ng på svenska av projektets syfte, betyde se och genomförande (högst 1 000 tecken).

Nya rön angående hur gemensamt ägande kan leda till högre priser har lett till förnyat fokus på
den viktiga kopplingen mellan bolagsstyrning och produktmarknadskonkurrens, i synnerhet
beträffande illegala samarbeten mellan företag. Effekten kan gå åt båda hållen; från
bolagsstyrning till produktmarknaden och vice versa. Denna koppling kan dessutom påverka vad
som är den optimala marknadsregleringen eftersom åtgärder på ett område kan ha oönskade
konsekvenser för andra områden.
Även om illegala samarbeten på produktmarknaden har studerats i stor utsträckning är
kopplingen till företags beslut inom nyckelområden samt de regulatoriska konsekvenserna av
dessa samband outforskade.

KB-022

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen för förhållandet mellan karteller och
bolagsstyrning. Detta är av största vikt för utformningen och genomförandet av effektiva
marknadsregleringar. Inom ramen för detta projekt kommer vi mer specifikt att adressera
följande forskningsfrågor: Hur påverkar illegala samarbeten på produktmarknaden chefers
ekonomiska kompensation? Hur påverkar de marknadskonkurrensen genom fusioner och
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det ett medg vande t att d na personuppg fter reg streras och behand as av Konkurrensverket samt att uppg fter
om namn och nst tut on för bev jade b drag pub ceras på webbp atsen.

