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Beslut för Sanitec i överklagandet av
kartelldomen från EU-kommissionen
Sanitec har i dag fått besked om utslaget från EU-domstolen i Luxemburg i åtalet rörande
kartellbildningen inom badrumsinredning. I september 2010 ansökte Sanitec Europe
Corporation och övriga berörda koncernföretag om en annullering av beslutet meddelat av EUkommissionen den 23 juni 2013, där 62 bolag som verkar inom badrumstillbehör och
badrumsinredning fick ett vitesföreläggande på grund av att dessa ska ha brutit mot EUs
konkurrenslagstiftning 1994 2004.
I beslutet som offentliggjordes i dag rörande Sanitec, liksom övriga svarande i fallet,
annullerade EU-domstolen delvis EU-beslutet från juni 2010 grundat på vissa upptäckter
rörande Frankrike och Italien. Domstolen sänkte även vitet från 57,69 miljoner euro till
50,58 miljoner euro. I september 2010 gjorde Sanitec en preliminär kontantinbetalning av vitet
uppgående till 57,69 miljoner euro, vilket innebär att Sanitec bör ersättas med
mellanskillnaden plus ränta.
Sanitec granskar för närvarande det fullständiga innehållet i domen och utvärderar innebörden
tillsammans med bolagets rådgivare.
EU-domstolens pressmeddelande finns tillgänglig i elektronisk form på:
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-09/cp130108en.pdf.
EU-domstolens dom kommer så småningom att finnas tillgänglig på:
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.
Sanitec tar regelefterlevnad på största allvar och föresätter sig att fullt ut följa samtliga
relevanta lagar, inklusive konkurrensregler, i sådan jurisdiktion där bolaget bedriver
verksamhet.
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För mer information, kontakta: Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com

Om Sanitec
Sanitec är den ledande specialisten på badrumsporslin, med en unik europeisk portfölj av starka, lokala varumärken.
Bolaget har ett nära samarbete med kunder, industripartner, arkitekter och designer för att utveckla hållbara och
kompletta badrumskoncept som omfattar badrumskeramik, möbler, installationssystem, kranar och blandare samt
badkar och duschar. Sanitecs varumärken och produkter står för en hög nivå av kvalitets- och innovationsnivå, liksom
för en funktionell och attraktiv design.
Sanitec kombinerar det bästa av styrkan hos en integrerad global verksamhet med en unik lokal närvaro för att
tillhandahålla bästa värde till kunderna i fråga om badrumsprodukter. Under 2012 uppgick Sanitecs nettoomsättning
till 752,8 miljoner euro och bolaget har för närvarande cirka 6 700 medarbetare som arbetar på de18 europabaserade
produktionsanläggningarna, samt i de globala försäljnings- och supportfunktionerna som finns i 18 länder. Bolagets
huvudkontor ligger Helsingfors.

Sanitec Corporation
P.O. Box 447, FIN-00101, Helsingfors,
Finland
Kaupintie 2, FIN-00440, Helsingfors, Finland

Tel. +358 10 662 500
Fax +358 10 662 5100
www.sanitec.com

Page 2 of 2

För ytterligare information om Sanitec och bolagets produktutbud, gå in på www.sanitec.com.

