SPØRGSMÅL VEDRØRENDE FUSIONEN MELLEM SYD ENERGI OG BOXER
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en anmeldelse af fusionen mellem Syd Energi (Stofa)
og Boxer.

Købet er omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, og Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen skal vurdere, hvilke virkninger fusionen har på de markeder, som den berører, og
om fusionen kan godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretager derfor en markedsundersøgelse. Vi har brug for
oplysninger fra udvalgte foreninger for at vurdere, hvilke virkninger fusionen vil få. I bedes besvare
nedenstående spørgeskema, der drejer sig om, hvordan jeres forening vurderer, at fusionen vil påvirke
konkurrencen og priserne på salg af henholdsvis tv- og bredbåndsprodukter. Hvis I har andre
oplysninger end dem, der fremgår af jeres svar på spørgsmålene, som I ønsker at gøre os opmærksomme
på, er I velkomne til ligeledes at sende dem sammen med jeres besvarelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indhenter oplysningerne i medfør af konkurrencelovens § 17,
hvorefter styrelsen kan indhente alle oplysninger, der er nødvendige for styrelsens virksomhed eller for
at afgøre, om et forhold er omfattet af lovens bestemmelser. I har derfor pligt til at besvare
spørgsmålene.
I bør være opmærksomme på, om jeres svar indeholder fortrolige oplysninger. Jeres oplysninger vil, i
det omfang, at de ikke er fortrolige, kunne indgå i styrelsens endelige afgørelse i sagen. Afgørelsen vil
blive offentliggjort, og det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens pligt at beskytte jeres fortrolige
oplysninger. I bedes derfor markere, hvilke dele af jeres svar og eventuelle bemærkninger, der er
fortrolige oplysninger. Fortrolige oplysninger kan fx være drifts- og forretningshemmeligheder, som er
af væsentlig økonomisk betydning for jeres virksomhed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmoder jer om at udfylde og returnere vedhæftede spørgeskema
samt fremsende jeres eventuelle bemærkninger til anmeldelsen og bemærkninger i øvrigt senest fredag
den 21. april 2017 pr. e-mail til nvh@kfst.dk.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nanna Snitkjær (nvh@kfst.dk, 4171 5230).
På forhånd tak for jeres deltagelse.

Spørgeskema

Markér, hvis jeres svar er fortrolige
Spørgeskemaet er opdelt i tre afsnit. Ved hvert spørgsmål vil vi bede jer markere, om svaret på dette
spørgsmål indeholder fortrolige oplysninger. Dette gøres ved at markere de delelementer af
besvarelsen, som I anser som fortrolige oplysninger, med gult. Sagens parter (dvs. Syd Energi og Boxer)
kan få adgang til ikke-fortrolige oplysninger.

AFSNIT 1: Kontaktoplysninger
1. __________________________________________________________________________________________________________
Angiv organisationens navn og en kontaktperson i organisationen, som Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen kan kontakte i tilfælde af, at der er behov for uddybende oplysninger.
Organisationens
navn
Kontaktperson
Stilling
Direkte telefon
E-mail

A2012 – Antennesammenslutningen af 2012
Poul Juul
Næstformand
48475755
pj@pouljuul.dk

AFSNIT 2: Jeres vurdering af den planlagte fusion
2. __________________________________________________________________________________________________________
Vurderer I, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer generelt vil påvirke
antenneforeningerne?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja, vurderer I så, at fusionen vil påvirke antenneforeningerne:

☐ Positivt

☒ Negativt

Uddyb gerne:

Se general vedlagte samlede vurdering.

3. __________________________________________________________________________________________________________
Vurderer I, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil ændre, hvilke leverandører
antenneforeningerne vil kunne få leveret tv og/eller bredbånd fra?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja, vurderer I så, at antenneforeningerne generelt vil kunne få:

☐ Leveret tv fra flere leverandører

☒ Leveret tv fra færre leverandører

☐ Leveret bredbånd fra flere leverandører
☐ Leveret bredbånd fra færre leverandører
Uddyb gerne:

Se general vedlagte samlede vurdering.

4. __________________________________________________________________________________________________________
Vurderer I, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil påvirke antenneforeningernes
muligheder for i fremtiden at kunne få leveret tv og/eller bredbånd?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja, vurderer I så, at antenneforeningerne generelt vil få:

☐ Flere valgmuligheder for tv

☒ Færre valgmuligheder for tv

☐ Flere valgmuligheder for bredbånd
☐ Færre valgmuligheder for bredbånd
Uddyb gerne:

Se general vedlagte samlede vurdering.

5. __________________________________________________________________________________________________________
Vurderer I, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil påvirke antenneforeningernes
indkøb af tv-produkter?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja, vurderer I så, at:

☒ Priserne på tv-produkter vil generelt stige

☐ Priserne på tv-produkter vil generelt falde

☒ Syd Energi/Stofas priser på tv-produkter vil stige (mere end andre distributørers priser)
☐ Syd Energi/Stofas priser på tv-produkter vil falde (eller stige mindre end andre

distributørers priser)

☐ Andet

Uddyb gerne:

Se general vedlagte samlede vurdering.

6. __________________________________________________________________________________________________________
Vurderer I, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil påvirke antenneforeningernes
indkøb af bredbånd?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja, vurderer I så, at:

☐ Priserne på bredbånd vil generelt stige
☐ Priserne på bredbånd vil generelt falde
☐ Syd Energi/Stofas priser på bredbånd vil stige (mere end andre leverandørers priser)
☐ Syd Energi/Stofas priser på bredbånd vil falde (eller stige mindre end andre leverandørers
priser)

☐ Andet

Uddyb gerne:

7. __________________________________________________________________________________________________________

Vurderer I, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil påvirke antenneforeningernes
medlemmers valgmuligheder for tv og/eller bredbånd?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja, vurderer I så, at antenneforeningernes medlemmer generelt vil få:

☐ Flere valgmuligheder for tv

☒ Færre valgmuligheder for tv

☐ Flere valgmuligheder for bredbånd
☐ Færre valgmuligheder for bredbånd
Uddyb gerne:

Se general vedlagte samlede vurdering.

8. __________________________________________________________________________________________________________
Hvordan forventer I samlet set, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil påvirke
konkurrencen mellem tv-distributører?

☐ Konkurrencen styrkes betydeligt

☒ Konkurrencen svækkes betydeligt

☐ Ingen betydelige ændringer af konkurrencen

Uddyb venligst:

Se general vedlagte samlede vurdering.

9. __________________________________________________________________________________________________________
Hvordan forventer I samlet set, at fusionen mellem Syd Energi/Stofa og Boxer vil påvirke
konkurrencen mellem bredbåndsudbydere?

☐ Konkurrencen styrkes betydeligt

☒ Konkurrencen svækkes betydeligt

☐ Ingen betydelige ændringer af konkurrencen

Uddyb venligst:

Se general vedlagte samlede vurdering.

AFSNIT 3: Afsluttende bemærkninger
10. __________________________________________________________________________________________________________
Er der øvrige oplysninger, som I mener, er relevante i forbindelse med Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens undersøgelser af fusionen, kan de anføres her:
Se general vedlagte samlede vurdering.

Bemærk, at vi gerne vil have en mundtlig drøftelse, hvor synspunkterne kan uddybes.

Tak for hjælpen

