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Besöksadress Ringvägen 100 
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Anmälande företag 

Karo Pharma AB, 556309-3359, Nybrokajen 7, 5 tr, 111 48 Stockholm 

Ombud: AA och BB 

Saken 

Anmälan enligt 4 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncen-

tration; läkemedel och hälsoprodukter 

_____________________________ 

Beslut 

Med beaktande av Karo Pharma AB:s frivilliga åtagande lämnar Konkur-

rensverket Karo Pharma AB:s förvärv av ensam kontroll över Trimb Hol-

ding AB, 559018-4148, utan åtgärd. Detta beslut att godta Karo Pharmas 

åtagande förenas med ett vite om 200 (tvåhundra) miljoner kronor. 
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Anmälan och handläggning  

1. Karo Pharma AB (Karo Pharma) anmälde den 3 juli 2019, enligt 4 kap. 

6 § konkurrenslagen (2008:579), KL, förvärv av ensam kontroll över 

Trimb Holding AB (Trimb) genom förvärv av samtliga aktier. Överlå-

telsen utgör en koncentration enligt 1 kap. 9 § KL. 

2. Den 1 augusti 2019 beslutade Konkurrensverket på Karo Pharmas be-

gäran att under tio arbetsdagar stoppa löptiden för fristen som anges i 

4 kap. 11 § KL. Det innebar att det datum som Konkurrensverket se-

nast skulle meddela beslut om att antingen genomföra en särskild un-

dersökning av koncentrationen eller att lämna koncentrationen utan  

åtgärd flyttades fram till den 21 augusti 2019. 

3. Karo Pharma inkom den 20 augusti 2019 med ett förslag till frivilligt 

åtagande. Med anledning av detta förlängdes tidsfristen till och med 

den 4 september 2019. 

4. Efter kontakter mellan Karo Pharma och Konkurrensverket inkom 

Karo Pharma med ett reviderat och undertecknat åtagande den 

28 augusti 2019.  

5. Konkurrensverket har under sin utredning inhämtat information från 

olika marknadsaktörer, däribland kunder (apotekskedjor) och distribu-

törer till parterna, hudläkare samt reglerande myndigheter. Konkur-

rensverket har även inhämtat kompletterande information från Karo 

Pharma och Trimb.  

Företagen 

6. Karo Pharma är ett svenskt läkemedelsföretag baserat i Stockholm. Fö-

retaget är specialiserat på försäljning och marknadsföring av receptbe-

lagda läkemedel och receptfria produkter för konsumenter. Företaget 

tillverkar inte självt de produkter som säljs men äger varumärkena un-

der vilka produkterna säljs. Företagets produkter säljs i över 30 länder, 

men verksamheten fokuserar främst på Norden. Karo Pharma är note-

rat på Nasdaq Stockholm (Nordiska listan), och kontrolleras av inves-

teringsfonden EQT VIII.  
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7. I EQT-sfären ingår även Nestle Skin Health (NSH), som är ett globalt 

hudvårdsföretag med huvudkontor i Schweiz. NSH erbjuder ett sorti-

ment av medicinska och konsumentinriktade hudvårdslösningar ge-

nom de tre affärsområdena (i) estetik, (ii) receptbelagda produkter och 

(iii) konsument.1 

8. Trimb är ett svenskt företag verksamt inom konsumenthälsa, baserat i 

Stockholm. Företaget äger licenser till, marknadsför och säljer en rad 

läkemedel samt vissa andra hälsoprodukter för konsumenter. Trimb 

fokuserar på kategorierna hudvård, fotvård, munvård och intimhälsa. 

Företaget kontrolleras före koncentrationen av investeringsfonden 

Avista Capital Partners.  

9. Omsättningen i Trimb respektive den företagsgrupp som Karo Pharma 

ingår i gör att kriterierna för koncentrationens anmälningsplikt enligt  

4 kap. 6 § KL är uppfyllda. 

Allmänt om läkemedelsmarknaden 

Läkemedelsklassning 

10. Läkemedel omfattas av läkemedelslagen (2015:315) och definieras i 

2 kap. 1 § läkemedelslagen. Av bestämmelsen följer att läkemedel är 

produkter som har till syfte att korrigera eller modifiera fysiologiska 

funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk ver-

kan eller ställa diagnos. Godkännande för läkemedel till försäljning i 

Sverige ges av Läkemedelsverket.  

ATC-klassificering 

11. ATC-kod2 klassificerar läkemedel efter deras huvudsakliga använd-

ningsområde. ATC-systemet består av 14 huvudgrupper. Utöver dessa 

huvudgrupper klassificeras läkemedlen på fyra olika nivåer. Den an-

dra och tredje nivån avser vanligen terapeutisk eller farmakologisk 

verkan. Den fjärde nivån avser även kemisk eller molekylär samman-

sättning.  

 

 

                                                           
1 Koncentrationen anmäldes till och godkändes av kommissionen sommaren 2019, ärende M.9412. 
2 Anatomical Therapeutic Chemical Classification. 
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Produktkategorier 

12. Apotekens varuförsäljning består av tre huvudsakliga kategorier: 

 Handelsvaror avser varor som inte är läkemedelsklassade. För dessa 

finns inga bestämmelser som reglerar försäljningskanaler eller pris-

sättning. 

 

 OTC3 avser receptfria läkemedel. OTC är apoteksexklusiva förutom 

ett urval som kan säljas i dagligvaruhandeln. 

 

 Rx avser receptbelagda läkemedel.4 Samtliga läkemedel i denna ka-

tegori är apoteksexklusiva. 

Prissättning  

13. Läkemedel som täcks av läkemedelsförmånen (även känt som högkost-

nadsskyddet) är subventionerande med statliga medel. Tand- och läke-

medelsförmånsverket (TLV) beslutar vilka läkemedel som omfattas av 

förmånen. De flesta receptbelagda läkemedel samt ett fåtal receptfria 

läkemedel ingår. Ett läkemedel måste förskrivas för att kunna ingå 

inom förmånen. För OTC och för läkemedel som säljs utanför läkeme-

delsförmånen råder fri prissättning.  

Bedömning 

Ingripande mot företagskoncentrationer 

14. En koncentration som prövas enligt 4 kap. 1 § KL ska förbjudas om den 

är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en ef-

fektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av 

det. Vid prövningen av om en koncentration ska förbjudas ska särskilt 

beaktas om den medför att en dominerande ställning skapas eller för-

stärks.  

Relevant marknad 

Inledning 

15. Avgränsning av relevant marknad är ett verktyg som används för att 

finna och fastställa gränserna för konkurrensen mellan företag. Det hu-

vudsakliga syftet med att avgränsa den relevanta marknaden är att på 

                                                           
3 Over-The-Counter.  
4 R står för recept. 
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ett systematiskt sätt fastställa vilka konkurrensbegränsningar de be-

rörda företagen utsätts för. 

16. Den relevanta produktmarknaden omfattar i första hand de produkter 

eller tjänster som köparna anser vara utbytbara, dvs. sådana produkter 

eller tjänster som på grund av pris, funktion och egenskaper i övrigt 

kan tillfredsställa samma behov hos köparen. Den relevanta geogra-

fiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företa-

gen tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vil-

ket konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade och som kan skiljas 

från angränsande geografiska områden på grund av väsentliga skill-

nader i konkurrensvillkoren. 

Produktmarknad 

17. Både Karo Pharma och Trimb tillhandahåller produkter inom produkt-

kategorierna (i) produkter för behandling av lättare eksem/utslag,  

(ii) hudvårdsprodukter, (iii) medel mot nagelsvamp, (iv) produkter för 

behandling och förebyggande av vaginal torrhet samt (v) produkter 

för vårtborttagning.  

Produkter för behandling av lättare eksem/utslag 

18. Eksem kan användas som ett samlingsbegrepp för ”hudinflammation”, 

som används för att beskriva en rad olika hudtillstånd bestående av 

röda, torra hudfläckar och utslag. Dessa symptom kan ha flera orsaker, 

såsom allergier, insektsbett, solbränna och reaktioner på kemikalier. 

Behandlingen av eksem syftar till att minska inflammationen i huden 

och läka det skadade eller försvagade yttre hudlagret.  

19. Vad gäller produkter för behandling av lättare eksem/utslag äger Karo 

Pharma och Trimb varsitt varumärke vilkas produkter innehåller hyd-

rokortison. Karo Pharma tillhandahåller produkten Mildison och 

Trimb tillhandahåller produkten Hydrokortison Trimb.  

20. Hydrokortison är ett milt verkande kortisonläkemedel som främst an-

vänds mot eksem och klåda i huden. Hydrokortison är den aktiva sub-

stansen i produkter inom ATC3-kategorin D07A kortikosteroider. 

Kommissionen har i tidigare ärenden avgränsat relevant  
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produktmarknad enligt ATC-systemet och då ofta utgått från ATC3-

koden. Kommissionen har även diskuterat en uppdelning mellan re-

ceptfria och receptbelagda läkemedel.5 

21. Enligt de kontakter Konkurrensverket haft med apotekskedjor under 

utredningen är hydrokortisonprodukter inte möjliga att ersätta med 

salvor och krämer som inte innehåller hydrokortison, vid behandling 

av lättare eksem/utslag. Detta bekräftas av en hudläkare som Konkur-

rensverket varit i kontakt med.  

22. Mycket talar för att det finns en relevant marknad för produkter för be-

handling av lättare eksem/utslag och att denna skulle kunna delas in 

ytterligare i receptfria respektive receptbelagda produkter. För bedöm-

ningen av den aktuella koncentrationen har det emellertid inte be-

dömts nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av den rele-

vanta produktmarknaden avseende produkter för behandling av lät-

tare eksem/utslag. 

Övriga produktkategorier 

23. Övriga produktkategorier där Karo Pharmas och Trimbs verksamheter 

överlappar med varandra är hudvårdsprodukter, medel mot nagel-

svamp, produkter för behandling och förebyggande av vaginal torrhet 

samt produkter för vårtborttagning. Inte heller för dessa produktkate-

gorier har det, mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen, 

bedömts nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av några 

relevanta produktmarknader för bedömningen av den aktuella kon-

centrationen.   

Geografisk marknad 

24. Karo Pharma anför i anmälan att den relevanta geografiska marknaden 

för läkemedelsprodukter är nationell och att detta har bekräftats av 

kommissionen i tidigare beslut.6  

25. Det har inte framkommit något under utredningen som talar för någon 

annan geografisk avgränsning än den Karo Pharma anger. För bedöm-

ningen av den aktuella koncentrationen har det dock inte bedömts 

                                                           
5 Se t.ex. kommissionens beslut i M.500 American Home Products/American Cyanamid, M.457 LA 

Roche/Syntex och M.5530 Glaxo Smith Kline/Stiefel Laboratories.  
6 Se t.ex. kommissionens beslut i M.5530 Glaxo Smith Kline/Stiefel Laboratories, M.5295 Teva/Barr 

och M.3751 Novartis/Hexal. 
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nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av någon relevant 

geografisk marknad. 

Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 

26. Konkurrensverket har att bedöma huruvida koncentrationen påtagligt 

skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkur-

rens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Faktorer 

som har betydelse för denna bedömning är de berörda företagens 

marknadsandelar och andra faktorer som kan hämma eller främja kon-

kurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens 

samt köparmakt hos kunderna. 

Produkter för behandling av lättare eksem/utslag 

27. De uppgifter som Konkurrensverket inhämtat under sin utredning in-

dikerar att Karo Pharma och Trimb, genom sina produkter under varu-

märkena Mildison (Karo Pharma) och Hydrokortison Trimb (Trimb), 

tillsammans skulle få en mycket stark marknadsposition avseende pro-

dukter för behandling av lättare eksem/utslag som säljs i Sverige. Karo 

Pharma och Trimb står för den absoluta merparten av produkterna för 

behandling av lättare eksem/utslag och som ingår i ATC3-kategorin 

D07A. Utöver Mildison och Hydrokortison Trimb finns endast ett par 

konkurrerande produkter vilka står för en mycket liten andel av den 

totala försäljningen av produkter inom denna kategori. 

28. Mot bakgrund av detta, och vad som i övrigt framkommit under ut-

redningen, ansåg Konkurrensverket att det förelåg skäl att anta att 

koncentrationen påtagligt skulle hämma konkurrensen avseende pro-

dukter för behandling av lättare eksem/utslag. Konkurrensverket in-

formerade Karo Pharma om sina farhågor kring koncentrationens ef-

fekter och om att verket avsåg att fatta beslut om att inleda en särskild 

undersökning enligt 4 kap. 13 § KL. 

Åtagande 

29. Om fråga har uppkommit om förbud eller ett åläggande mot en kon-

centration kan ett åtagande från en part i koncentrationen medföra att 

Konkurrensverket lämnar koncentrationen utan åtgärd (4 kap. 4 § KL). 

30. Den 20 augusti 2019 inkom Karo Pharma med ett förslag till frivilligt 

åtagande i syfte att undanröja Konkurrensverkets farhågor och att där-

med undvika särskild undersökning av koncentrationen. Efter kontak-

ter med Konkurrensverket har förslaget till åtagande reviderats, och ett 



  

   
BESLUT 

2019-09-03 Dnr 457/2019 8 (10)  
 

 

slutligt undertecknat frivilligt åtagande gavs in till Konkurrensverket 

den 28 augusti 2019. Åtagandet bifogas som Bilaga 1 och utgör en del 

av detta beslut. 

31. Sammanfattningsvis innebär åtagandet att Karo Pharma inom en viss 

tidsperiod efter koncentrationens genomförande åtar sig att ingå bin-

dande avtal med en köpare om överlåtelse av varumärket Hydrokorti-

son Trimb på vissa, i åtagandet specificerade, villkor. Bland annat får 

köparen inte stå under direkt eller indirekt kontroll av Karo Pharma el-

ler Trimb (eller moderbolag eller dotterbolag till dessa). Köparen ska 

vidare ha de finansiella resurser, den expertis och de incitament som 

behövs för att varumärket Hydrokortison Trimb ska kunna bibehållas 

och utvecklas och fortsätta att utöva ett konkurrenstryck på Karo Phar-

ma. Köparen ska godkännas av Konkurrensverket. Enligt åtagandet 

ska Karo Pharma, fram till dess att ett bindande avtal ingåtts med en 

köpare, vårda varumärket Hydrokortison Trimb i enlighet med god af-

färssed, och inte vidta några åtgärder som kan ha en märkbart negativ 

inverkan på värdet av varumärket. 

32. Karo Pharma åtar sig att uppdra åt en oberoende övervakande förval-

tare, som ska godkännas av Konkurrensverket, att övervaka att Karo 

Pharma efterlever åtagandet. Denne förvaltare ska även ha insyn i de 

avyttringsåtgärder som Karo Pharma enligt åtagandet ska vidta. Den 

övervakande förvaltaren ska vid vissa bestämda tidpunkter rapportera 

om sitt uppdrag till Konkurrensverket. Vidare åtar sig Karo Pharma, 

för det fall varumärket Hydrokortison Trimb inte avyttrats inom den 

bestämda tidsperioden, att uppdra åt en oberoende avyttringsförval-

tare att verkställa försäljningen inom en viss tidsperiod. 

Sammanfattande bedömning 

33. Konkurrensverket bedömer att åtagandet är tillräckligt för att undan-

röja de farhågor om konkurrenshämmande effekter som identifierats i 

ärendet och som beskrivits ovan. 

34. Sammantaget finner Konkurrensverket att den aktuella koncentrat-

ionen, med hänsyn till Karo Pharmas åtagande, inte är ägnad att påtag-

ligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens 

inom Sverige i dess helhet eller en avsevärd del av landet.  
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Slutsats 

35. Koncentrationen ska, med beaktande av Karo Pharmas frivilliga åta-

gande och vad som i övrigt framförts ovan, lämnas utan åtgärd.  

Vite 

36. Konkurrensverket får förena ett beslut att godta ett åtagande som har 

lämnats enligt 4 kap. 4 § KL med vite (6 kap. 1 § tredje stycket KL). 

37. Enligt 3 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) ska vitet fastställas till 

ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekono-

miska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå 

denne att följa det beslut som är förenat med vitet. Av förarbetena till 

viteslagen framgår att vitet bör bestämmas så högt att det inte blir eko-

nomiskt fördelaktigt för adressaten att underlåta att iaktta det.7 Vad 

beträffar omständigheter i övrigt som ska beaktas nämns i förarbetena 

värdet av det föremål som föreläggandet avser och angelägenhetsgra-

den av att föreläggandets föreskrifter efterlevs. Ett högre belopp kan 

vara motiverat om föreläggandet avser att tillgodose ett betydande 

samhällsintresse.8 

38. Ett genomförande av koncentrationen i strid med villkoren i åtagandet 

skulle vara allvarligt ur konkurrenssynpunkt. Det är därför angeläget 

att vitesbeloppet är tillräckligt högt för att säkerställa att åtagandet ef-

terlevs. 

39. Konkurrensverket har, vid fastställande av vitesbeloppet, beaktat Karo 

Pharmas totala omsättning, den aktuella köpeskillingen för Trimb och 

den tidsperiod som åtagandet avser. Konkurrensverket har därutöver 

också gjort en uppskattning av hur mycket den produkt som är före-

mål för åtagandet (Hydrokortison Trimb) genererade i omsättning 

2018. Även denna uppskattning har beaktats vid fastställande av vites-

beloppet. 

40. Mot bakgrund av ovanstående bedömer Konkurrensverket att detta 

beslut att godta Karo Pharmas åtagande ska förenas med ett vite om 

200 (tvåhundra) miljoner kronor. 

                                                           
7 Prop. 1984/85:96 s. 27. 
8 Prop. 1984/85:96 s. 26 f och 49. 
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_____________________________ 

Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit sakkun-

niga Cecilia Maxe Aglinder. 

Rikard Jermsten 
 Cecilia Maxe Aglinder 

 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. 

 

Bilaga 1: Åtagande 

Kopia till:  

Trimb Holding AB 

Östermalmsgatan 19 

114 26 Stockholm 

 



KONKURRENSVERKET....... ''""'-]<..,\_ ·~
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1. lnlcdning och bakgrund

1.1 Konkurreusverkets provning

Karo Pharma /\8 ("Karo") och akueagarna I Tnrnb Hold mg AB ingrck den 2 l Jun, 2019 en
akueoverlatelseavtal genorn vilket Karo avser alt forvarva samtliga akner I Tnrnb Hold mg AB
("Trimb", och tillsammans med Karo, "Parterna") ("Traosaktionen").

2 Transaktionen anma Ides den 3 JUI 1 2019 till Konkurrensverket for provning en hgt
konkurrenslagens regler om foreragskoncentrauoner och ar vrllkorad av Konkurrensverkets
godkannande. 1

J I syfte alt Konkurrensverket ska larnna Transaktronen utan atgard erbjuder Karo, pa de viIlkor
sorn anges nedan, harmed foljande Invillrga ataganden All Karo erbjuder dessa Invilhga
ataganden paverkar mte Karos mstallrung all Transakuonen mie ger upphov till nagon form av
konkurrensbegransn mg.

J .2 Horisontella dverlapp

4 Karo ar ell svenskt Iakernedelsforetag baserat I Stockholm Del ar special iserat pa forsal] 11 mg
och rnarknadsformg av saval receptbelagda lakemedel som receptfria produkter for
konsumenter Karo trllverkar inte sjalvt de produkter som saljs, men ager varurnarkena under
vilka produkterna saljs

5 I'rirnb ar ell foretag verksamt morn konsurnenthalsa baserat 1 Stockholm Tnmb ager licenser
till, marknadsfor och saljer en rad lakcmedel sarnt diverse andra halsoprodukter for
konsumenter

6 Bade Karo och Trrmb erbjuder produkter for behandlmg av lattare eksem och utslag, narnligen
Mrldison och Hydrokorn ·on Trrrnb

2. Atagandcn

7 Karo atar srg art mom efter all Transaktionen har genornforts
("Avyttringsperioclcn") mg,i brndande avtal med en kopare om overlatelse av varumarket
Hydrokort1son Trimb (det "Rclcvanta Varumiirkct"), pa nedan ang1vna villkor, for alt
elrmmera alla tnbJl1ga farhagor och overlapp avseende behandl1ng av lattare eksem och utslag.

8 6verlatelse av det Relevanta Varumarket ska ske till ett eller flera forctag som

a mte d1rek1 eller 111cl1rekt tar under kontroll av Karo, Tnmb ellcr rnoderbolag eller
clotterbolag u 11 nagor av dcssa foretag,

b har de finans1ella resurser, den expe1t1s och de 1nc1tament som behovs for alt det Relevanta
Yarumarket ska kunna b1behallas och utvecklas for alt fortsatta att utova ett
konkurrenstr)·ck, 1 konkurrens med Parterna och andra parter,

c har mbJIIghet alt fa erforderl1ga tillstancl, och

d mte skulle kunna orsaka andra effektcr som ar agnade att patagl1gt ha.mrna forekomsten
eller urvecklmgen av en effekt1\ konkurrens 1110m landet I de helhet eller en avsevarcl del
av det

l"r:.insakt1ontn h:.ir hos Konl:urr~ns1 erh::l erh. I lit iin:ncknumm~r c.lnr 4 57120 I')



9 I overlatelsen ska mga sarnthga tillgangar och imrnatcnclla ratughctcr som behovs for att
koparen ska kunna bedriva en hvskraftig distribuuon av den produkt sorn nu drstnbueras under
det Relevanta Varumarket En avyttnng ska atrrunstone inkludera foljande

a crforderliga licenser oeh tillstand,

b atagandc fran Karo att vidta alla rrmlrga anstrangrungar for alt sakerstalla att avtal med
tredje pan sorn bchovs for en fortsatt drstribution av produkter under det Relevanta
Varurnarket overfors till koparcn,

c erforderlig kunskaps- och informanonsoverfonng och vid behov ska en ellcr flera
nyckelpcrsoncr crbjudas all foly1 med till koparens verksarnhet om koparcn sa onskar och
nyckelpersonen/nyckelpersonema I fraga larnnar sitt samtycke, och

d varulager av produkter under det Relevanta Varurnarkct.

IO Karo forpliktar sig att mtc sjalvt, cllcr gcnom foretag som dirckt cllcr mdirckt kontro llcras av
Karo, Tnrnb cllcr nagot av dcssa foretags moderbolag eller dotterbolag.

a 1110111 en penod av- eller en kortare pcnod om sa godkanns av Konkurrensverkct, kopa
tillbaka det Rclevanta Varurnarket, och

b under en period av - eller en kortare period om sf1 godkann av Konkurrensverket,
ateranstalla nyckelperson som omfattas av punktcn 9c ovan

11 Under Avyuringspcrioden atar sig Karo all varda clet Relcvanta Varurnarket I cnhghet med god
affarsscd och sakerstalla att dct vrd koparcns ulltradc finns forutsattnmgar for normal
verksarnhetsutovrung avseende det Relevanta Varurnarket samt att verka for samma
d1strtbut1onsn1va som v1d t1dpunkten for Karos forvarv av ·1 rimb och mtc v1dta nagra atgardcr
sorn kan ha en rnarkbar negat1v 111vcrkan pa vardet pf1 <let Relevanta Varurnarket Vcrksamhctcn
med det Relevant Varumiirket ska hallas avskild fran Karos befintltga verksamhet avseende
Mild1son

12 Karo a.tar s1g alt gc en av Parterna oberoende och av Konkurrensverket godkand overvakande
forvalrare (den "Overvakande Forvaltaren") ett oaterkalleligt rnandat att under
/\vyttringspenoden lopandc overvaka all Karo cftcrlever atagandet cnligt punk! 11 samt under
samma period ha 1nsyn I Karos avyttnngsatgarder enltgt punkterna 7-9

13 Karo l1tar s1g alt ge en fran Parterna oberoende avyttnngsforvaltare ell ol1terkallel1gt mandat pl1
trc manader fran utgangen av /\vyttrtngspcnoden alt vcrkstalla forsalJn111gen till en kopare som
avscr alt sal.1a och d1str1bucra dct Relcvanla Varurniirkct om ;1tagandcna cnl1gt punktcrna 7-9
111te ar verkstallda 1110m Avyttnngspenoden Om avyttnngsforvaltaren ar nagon annan an den
Ovcrvakande Forvaltaren ska avcn avyttnngsforvaltaren godkannas av Konkurrensverkct.

14 Under /\ vyttrmgspenoden
statusu ppdatcnngar

ska Konkuncnsverket prelim1nart motta folJande

a 111nan utgangcn av ska Karo lagga frarn ett forslag pl1
den Overvakande Forvaltaren, cnligt punkt 12, for Konkurrensverkets godkannande,

b 111nan utgangen av _ _ ska den ()vervakande H1rvaltaren ge
Konkurrensvcrket en sknftlig uppclc1tering om Parternas vihd c1v dct Rclcvanta Varumarket
1 enl1ghet med punkt l I ovan, och

c I bo1pn av ska den 6vervakar1de H.irvaltare11 gt:
Konkurrensverket en skriftltg uppdatenng om si:ilJprocessen och en uppskattn111g av hur
trol1gt det ~ir alt Karo mom Avyttnngspenoden fra111gf111gsnkt komrner alt k1111na avyttrn
dct Relcvanta Varurnarkct
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15 lnnan en overlatelse av det Relevanta Varurnarkct gcnomfors ska den Overvakande I'orvaltaren
prova om koparcn uppfyllcr villkorcn i punkt 8 och om ovcrlatelsen sker pi1 sadana villkor att
syftet med det frivilhga atagandet kan uppnas. Den Ovcrvakande Forvaltarens
utvarderingsundcrlag ska mkludera (1) eu bindande avtal som ar villkoral endast av
Konkurrensverkets godkannande av den foreslagna koparcn, och (Ji) mnefatta en beskrivning
av de vascnthga villkoren for transaktronen sarnt, (111) en presentation av koparcn

16 Koparen av det Relcvanta Varurnarket ska godkannas av Konkurrcnsverket innan en overlatelse
av clct Relcvanta Varumarket gcnornfors I samband med forfarandct art goclkiinna koparen kan
Konkurrensverket pi'1 Parternas begaran godkanna att det Relevanta Varurnarket avyttras till
den forcslagna koparen utan att vissa av villkoren i punkterna 8 och 9 ar uppfyllda, om den
foreslagna overlatelsen anda uppnar syftet med det fnvr] hga atagandct, med hansyn till den
foreslagna koparens resurser

3. Avslutaude kornmcntarer

17 De frivrlhga ataganden sorn angetts ovan ar villkorade av (i) au Konkurrensverket larnnar
Transaktionen utan ,'i.tgard utan alt mleda en sarskild undersokrung (fas II), samt av (11)
Transaktionens genomforandc.

Karo Pharma AD

Stockholm den 28 august, 2019
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