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VED ANKOMST 

Bed om at se repræsentanternes identifikation og 
andre autorisationsdokumenter. De har måske allerede 
anskaffet sig en retskendelse, der giver dem tilladelse 
til at gennemsøge virksomheden. 

Kontakt straks en af virksomhedens ledende med- 
arbejdere. Er disse ikke tilgængelige på arbejdspladsen, 
kontakt dem da på deres hjemmeadresse. Kontakt 
samtidig Focus Advokater – se kontaktinformationer på 
bagsiden. Derudover skal du kontakte alle de personer 
hos virksomheden, som repræsentanterne beder om at 
komme til at tale med.
 
Bed repræsentanterne vente i et passende lokale og 
kopier al identifikation og autorisationsdokumenter. 
Husk også at kopiere retskendelsen. Send kopier af 
retskendelse, autorisationsdokumenter mv. til Focus 
Advokater. 
 

UNDER KONTROLBESØGET  

Hvis repræsentanterne ikke ønsker at vente (hvis de 
insisterer på at iværksætte undersøgelsen straks), skal 
du omgående underrette en ledende medarbejder 
og Focus Advokater. Du må på ingen måde forhindre 
repræsentanterne i at gå i gang med undersøgelsen. 

Sørg for, at alle repræsentanter følges med en medar-
bejder, sådan at repræsentanterne aldrig er på egen 
hånd. 

DU MÅ IKKE PÅ NOGEN MÅDE FORHINDRE  
REPRÆSENTANTERNE I AT UDFØRE UNDERSØGELSEN.

Besvar ingen spørgsmål (udover bekræftelse på at de 
relevante personer er blevet kontaktet og vil være 
tilstede hurtigst muligt). Oplys,  at spørgsmål besvares 
af den ansvarlige ledelse. 

Lad helt generelt være med at tale med repræsentan-
terne, foruden en almindelig høflig samtale. Tal ikke 
med repræsentanterne om firmaets forretninger eller 
noget andet der kan have med deres undersøgelse at 
gøre.

Undlad at bryde forseglinger placeret af repræsentan-
terne på døre, computere eller andre opbevaringsred-
skaber. 
 

EFTER KONTROLBESØGET  

Bliv på arbejdspladsen indtil du er blevet debriefet af
virksomhedens ledelse eller af Focus Advokater.

Denne instruks bør anvendes, hvis repræsentanter fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller EU-Kommis-
sionen med bistand fra danske embedsmænd (herefter ”repræsentanterne”) ankommer til virksomheden uden 
varsel for at foretage en kontrolundersøgelse af, om konkurrencereglerne er overtrådt (et ”dawn raid”).
Med en enkelt undtagelse er beføjelserne til at foretage undersøgelsen rettet mod selskaber og ikke individer. 
Undtagelsen er, at under Fusionskontrolforordningen kan Kommissionen kræve, at personer, der kontrollerer 
selskaber, udleverer information vedrørende selskabet.
 
Det er i selskabets egen interesse at samarbejde med myndighederne. Gives der ukorrekte eller vildledende 
svar på spørgsmål, eller er selskabet ude af stand til eller uvillig til at bidrage med dokumenter til undersøg- 
elsen, kan det straffes for uvillighed til at samarbejde.

     

DAWN RAID 
TJEKLISTE FOR RECEPTIONISTER OG SIKKERHEDSVAGTER
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KONTAKT OS
 
JESPER KRUSE MARKVART
Advokat 
LL.M. (BSC) Competition Law & Economics
Tlf.:        63 14 20 65 
Mobil:   41 37 20 65 
Mail:     jkm@focus-advokater.dk 

MICHAEL CLEMMENSEN
Partner, advokat (H)
certificeret voldgiftsdommer
Tlf.:        63 14 20 21 
Mobil:   27 10 52 10 
Mail:     mc@focus-advokater.dk

HEIDI BØGELUND HANSEN
Advokat
Tlf.:        63 14 45 16 
Mobil:   20 25 45 16 
Mail:     hbh@focus-advokater.dk

Focus Advokater er et af de største advokatfirmaer i Syddanmark. Med godt 80 medarbejdere, herunder  
43 jurister, håndterer vi også meget komplekse sager af international karakter. Vores styrker er en  
fokuseret og værdibaseret tilgang til sagerne, hvor vi tilstræber, at vores kunders interesser varetages  
på den bedst og økonomisk mest fordelagtige måde. Vi arbejder som et integreret team, hvor kunden 
får adgang til specialiseret juridisk kompetence, uanset hvilken sag der måtte være tale om. Vi har  
kontorer i Odense, Kolding, Svendborg, København og Hamborg. 
For yderligere information - tjek focus-advokater.dk. 
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