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I konkurrenceøkonomien skal man ofte sammenligne 
med et alternativt eller kontrafaktisk scenarie. I mange 
fusionssager er alternativet situationen umiddelbart før 
fusionen – dvs. status quo. Men alternativet til en 
godkendelse kan også være, at en af fusionsparterne 
træder ud af markedet, eller at nye aktører træder ind på 
markedet. 
 
I sådanne tilfælde stiller det store krav til både 
myndigheder og fusionsparter at forstå virkningerne af 
en fusion. Det blev senest belyst i september 2013, da 
Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem JYSK og 
IDdesign A/S. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 
Copenhagen Economics inviterer til 
Konkurrenceøkonomisk Forum om vurdering af 
fusioner, når alternativet ikke er status quo 
torsdag d. 28. november kl. 15.00-16.30. 
 
 
 
 
 
 
 

Program 
  
15.00 Velkomst v/ Henrik B. Okholm, partner hos Copenhagen 
 Economics 
 
15.10 ”Fusionen mellem JYSK og IDdesign A/S” v/ Niels Enemærke, 
 kontorchef i Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen 

• Fastlæggelse af det kontrafaktiske scenarie 
• Brug af nye fusionsmetoder når det kontrafaktiske 

scenarie er konkurs 
 
15.40  ”Fusionen mellem Arla og Milko i Sverige” v/ Karl Lundvall, 
 seniorøkonom hos Copenhagen Economics 

• Hvordan blev failing firm bevist? 
• Tilsagn når det kontrafaktiske scenarium er konkurs 

 
16.10 Diskussion. Moderator: Søren Andersen, seniorøkonom hos 
 Copenhagen Economics 
 
16.30 Networking (vin, vand, snacks) 
 
 
Tid & Sted 
Copenhagen Economics, Skt. Annæ Plads 13,  1250 København K 
 
Tilmelding 
Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding til 
lvl@copenhageneconomics.com senest 25. november 
 
 
 

Hvad gør man, når alternativet 

ikke er status quo? 
Invitation til Konkurrenceøkonomisk Forum 28. november 2013 

HVAD ER KONKURRENCEØKONOMISK 

FORUM? 

 

Konkurrenceøkonomisk Forum er et inspirerende 

halvårligt netværksarrangement for 

konkurrenceøkonomer.  Her finder du… 

 

• Opdateringer om den nyeste viden og relevante 

metoder inden for konkurrenceøkonomien 

• Inspiration og aktuelle cases fra ind- og udland 

• Faglige diskussioner og sparring  

• Uformelt netværk med andre 

konkurrenceøkonomer 

 

Konkurrenceøkonomisk Forum afholdes af 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og 

Copenhagen Economics.  


