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Lyko Group AB
Kyrkbyvagen 1
780 50 Vansbro

Lyko Online AB
Kyrkbyvagen 1
780 50 Vansbro

Lyko Retail AB
Birger Jarlsgatan 37
111 45 Stockholm

Misstankt konkurrensbegransande samarbete - harvards- och
skon hetsprod u kter

Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket komrner inte att fortsatta utreda om Lyko Group AB, 556975-
8229, Lyko Online AB, 556740-9502 och Lyko Retail AB, 556575-3018, (gemensamt
Lyko) har overtratt forbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579), KL, och
artikel 101 i fordraget om Europeiska unionens funktionssatt (FEUF) inom ramen
for arende med dianenummer 232/2019.

Arendet
Efter beslut av Patent- och marknadsdomstolen genomforde Konkurrensverket
under hosten 2019 undersokrungar enligt 5 kap. 3 § KL hos flera foretag
verksamma inom branschen for harvards- och skonhetsprodukter, bl.a. Lyko, i
syfte att utreda om foretagen overtratt forbuden 1 2 kap. 1 § KL och artikel 101
FEUF.

Undersokrungarna baserades pa en misstanke om att ett flertal foretag mom den
aktuella branschen har avtalat eller samordnat sig smsemellan, eller med andra,
om att tillsammans forhindra eller forsvara foretagen Geselle Group AB:s och
Geselle Sverige AB:s etablering pa marknaden for professionella
harvardsprodukter.
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Darefter har Konkurrensverket genomfort ytterhgare utredrungsatgarder i
arendet, bl.a. 1 form av forhor och alagganden att inkomma med uppgifter.

Skalen for beslutet
Konkurrensverket bedorner lopande 1 va0e enskilt fall om det finns grund for
misstankarna mot de foretag som ar forernal for en utredning. Vid en
sammantagen bedornning av de forklanngar som har larnnats i arendet och med
beaktande av vad som i ovngt framkommit i utrednmgen, finner
Konkurrensverket att det saknas skal att fortsatta utredningen gentemot Lyko.

Beslutet kan inte overklagas (7 kap, 1 § KL)

Detta beslut har Iattats av generaldirektoren Rikard Jermsten. Poredragande har
vant Jenny Skaaret.
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