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A ̈garna fo ̈r fo ̈retagen Pacta Ab, Sunt Ab och Servanda Ab, vilka alla fungerar som
importo ̈rer av exklusiva pennor primärt avsedda för undertecknande av avtal, har
la ̈nge diskuterat fusion som en möjlighet för att ta o ̈ver marknaden för exklusiva
pennor i Finland. Pa ̊ nya ̊rsafton 2022 besluter sig a ̈garna, som under årens lopp
blivit riktigt goda vänner, för att uppfylla denna la ̊ngvariga dro ̈m. Detta nyårslo ̈fte
fo ̈rverkligas redan na ̈sta dag, då den byra ̊kratiska processen som ska leda till
fo ̈retagsfusion och da ̈rmed till uppkomsten av det nya företaget Zug um Zug Ab
pa ̊bo ̈rjas. Inte la ̊ngt da ̈refter, den 5.3.2022, delges Pacta Ab ett beslut av Europeiska
kommissionen, där kommissionen fo ̈rbjuder Pacta Ab fra ̊n att genomfo ̈ra fusionen
pa ̊ grund av att den leder till att konkurrensen pa ̊ marknaden rubbas.

Vilken mardro ̈m! A ̈garna fo ̈r Pacta Ab, Sunt Ab och Servanda Ab är förgrymmade.
Inte kan va ̈l kommissionen fo ̈rbjuda dem fra ̊n att uppfylla den livsla ̊nga dro ̈mmen att
dominera markanden för exklusiva pennor?

Pacta Ab, Sunt Ab och Servanda Ab a ̈r ense om att de inte kan acceptera ett sa ̊dant
beslut. Sa ̊ledes besta ̈mmer de sig fo ̈r att dra kommissionen inför domstol, för man
ska ju kunna va ̈cka talan a ̈ven mot EU, det fanns va ̈l dessutom någon unionsra ̈ttslig
princip som tryggar enskildas ra ̈ttsskydd. Ägarna har första ̊tt att talerätt krävs fo ̈r att
kunna va ̈cka talan, alltsa ̊ att man ska vara en sa ̊ kallad privilegierad sökande.
Eftersom kommissionens beslut krossar deras gemensamma dröm, har väl alla tre
denna ra ̈tt. Trots att kamraterna frågat omkring, ka ̈nner de sig ännu idag (29.4.2022)
va ̈ldigt osäkra o ̈ver hur de ska gå till va ̈ga, och ber da ̈rfo ̈r dig, som är expert på
europeiska unionens ra ̈ttegångsfo ̈rfarande, om hjälp. Ifall deras ovan nämnda
antaganden sta ̈mmer, vilken typ av talan ska man i en ifrågavarande situation väcka?
Ska talan va ̈ckas direkt i EU-domstolen? Och a ̈r det a ̈nnu na ̊got annat som borde tas
i beaktande?

Ge din juridiska bedömning av situationen.
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