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Part
OneMed AB, org.nr 556580-2732, Box 49, 401 20 GÖTEBORG
Ombud: Advokat Ingrid Eliasson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB,
Box 7315, 103 90 STOCKHOLM

Saken
Uppföljning av åtaganden i samband med företagskoncentration; nu fråga om
godkännande av köpare

_____________________________
Beslut

KKV2000, v1.0, 2007-08-08

Konkurrensverket godkänner enligt punkten 6 i OneMed AB:s åtagande i samband med OneMed AB:s förvärv av Simonsen Material AB (dnr 162/2008), KD
Pharma Distribution AB (under namnändring till Oriola-KD Healthcare AB),
org.nr 556252-2317, som köpare av Simonsen Material AB, org.nr 556668-0277.
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Bakgrund
1.

OneMed AB (OneMed) anmälde den 28 februari 2008 förvärv av ensam kontroll
över Simonsen Material AB (Simonsen). Den 7 april beslöt Konkurrensverket att
genomföra en särskild undersökning enligt 38 § konkurrenslagen (1993:20) av
företagskoncentrationen. Sedan OneMed frivilligt gjort vissa åtaganden beslutade
Konkurrensverket den 3 juli 2008 att lämna koncentrationen utan ytterligare
åtgärd (dnr 162/2008). Konkurrensverket har vid Stockholms tingsrätt ansökt om
att åtagandena ska förenas med vite (Stockholms tingsrätts dnr 596/2008).

2.

OneMed:s frivilliga åtaganden i samband med förvärvet av Simonsen innebär i
korthet att OneMed efter förvärvet för över verksamheten i Simonsen till OneMed
Group-koncernen, med undantag för ett antal ramavtal mellan Simonsen och
vissa namngivna kommuner. Därefter överlåter OneMed aktierna i Simonsen till
en från OneMed fristående köpare. Denne köpare får därmed kontroll över
Simonsen och tillgång till de aktuella ramavtalen.

3.

Enligt punkten 6 i OneMed:s frivilliga åtagande ska Konkurrensverket i förväg
godkänna den av OneMed föreslagna köparen.

Bedömning
4.

OneMed har föreslagit KD Pharma Distribution AB (under namnändring till
Oriola-KD Healthcare AB) (KD), org.nr 556252-2317, som köpare av Simonsen.
Konkurrensverket har, såvitt nu är ifråga, att bedöma om den av OneMed föreslagna köparen, kan godkännas. Ett sådant godkännande förutsätter att köparen,
mot bakgrund av syftet med åtaganden, är att anses såsom lämplig. För detta
krävs normalt att köparen är en livskraftig befintlig eller potentiell konkurrent,
som är oberoende av och saknar anknytning till säljaren, som förfogar över tillräckliga finansiella resurser, har dokumenterad sakkunskap och som har skäl att
behålla och utveckla den avyttrade verksamheten som en aktiv konkurrent i konkurrens med bl.a. säljaren. Det får inte heller vara troligt att en viss föreslagen
köpares förvärv av verksamheten skapar nya konkurrensproblem.

5.

KD är ett från OneMed oberoende företag. Konkurrensverket anser i beaktande av
KD:s verksamhet, resurser, sakkunskap och tidigare agerande på marknaden att
KD uppfyller samtliga kriterier för att i detta fall anses vara en lämplig köpare av
Simonsen.

6.

Konkurrensverket finner därmed att KD Pharma Distribution AB kan godkännas,
enligt punkten 6 i OneMed:s frivilliga åtagande i ärende dnr 162/2008, som föreslagen köpare av Simonsen.
_____________________________

BESLUT
2008-12-19 Dnr 679/2008

Detta beslut har fattats av tf. generaldirektören. Föredragande har varit konkurrenssakkunnige Amir Mohseni.

Jan-Erik Ljusberg
Amir Mohseni

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
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