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Grondige analyse
Betrouwbaar advies

CEG past economische en financiële
principes toe om shade-, mededingingsen reguleringsvraagstukken te beantworten
Met de opkomst van een op effecten gebaseerde aanpak in mededingingsbeleid, en de groeiende behoefte aan kwantitatief bewijs in schadeproceduces, is er een steeds grotere wisselwerking tussen een juridische
en economische invalshoek. Een empirische analyse versterkt juridische
argumenten door het bewijsmateriaal in een context te plaatsen.
Het team van CEG bestaat uit senior experts met werkervaring bij
vooraanstaande toezichthouders op het gebied van mededinging en
regulering, het bedrijfsleven en academica die gezamenlijk een inzichtelijk
en betrouwbaar advies leveren. De economen van CEG schrijven rapporten,
leveren input voor processstukken, bieden strategisch advies en treden
op als deskundigen bij mededingingsautoriteiten, rechtbanken, en
arbitragecommissies over de hele wereld. In de afgelopen jaren hebben de
economen van CEG aan belangrijke mededingings- en reguleringszaken
gewerkt in verschillende sectoren. Dit alles met gebruik van de actuele
economische en financiële theorie en kwantitatieve technieken.
CEG bevindt zich in de wereldwijde top-20 van adviesbureaus voor
mededingingseconomie volgens de Global Competition Review. De
partners van CEG staan ook op de lijst van aanbevolen mededingingseconomen van GCR.

Mededinging
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Mededinging
ANTITRUST / FUSIES / MARKONDERZOEK / SCHADECLAIMS / STAATSSTEUN

UITGELICHTE PROCEDURES
De economen van CEG hebben substantiële
ervaring in het toepassen van economie op het
gebied van mededinging over de hele wereld. We
gebruiken geavanceerde economische theorieën
en econometrische en simulatietechnieken om de
marktdefinities te testen en competitieve effecten te
schatten, inclusief bijvoorbeeld staatssteun, en om
efficiëntievoordelen te kwantificeren.

• C
 osmetica kartelzaak
behandeld door
de Nederlandse
mededingingsautoriteit

CEG heeft economische analyses gemaakt die
cruciaal waren in het goedkeuren of blokkeren
van transacties, het bepalen of en hoe bedrijven
aanzienlijke marktmacht uitoefenen, en het schatten
van de mededingingseffecten van kartels en andere
mededingingsbeperkende overeenkomsten.

• Analyse van KPN's overname
van Reggefiber in 2014 (voor
Vodafone NL)

•	Onderzoek naar marktmacht op de markt van
rood staan op particuliere
betaalrekeningen voor ACM

• Advies aan een telecomoperator omtrent telecomfusie Ziggo/Vodafone
• Onderzoek naar informatieuitwisseling in de FBT (food,
beverage and tobacco) sector
• Advies aan gemeente
Amsterdam omtrent het
vermijden van ongeoorloofde

staatsteun on haar
investeringen in glasvezel
• Advies aan een vermeend
begunstigde van staatssteun
in de energiesector
• Advies over staatssteun voor
het samenwerkingsverband
tussen Telecom Italia
en TNET voor ultrasnel
breedband
• Onderzoeksrapport voor
een mededingingsautoriteit
in Zuidoost-Azië over
mededingingsrecht in
maritieme cargo services
• Advies in een contractueel
geschil in Ierland met
relevantie tot Artikel 102
en potentiële schade (voor
de verweerder)

Geschillen
MEDEDINGINGSSCHADE / COMMERCIËLE SCHADE / IP SCHADE

UITGELICHTE PROCEDURES
CEG is een vooraanstaand economisch
adviesbureau dat ondersteuning biedt in civiele
procedures tegen overtreders van de Europese
mededingingswet, inclusief schadeclaims
betreffende intellectueel eigendom, financiële
belangen en commerciële schade. CEG past
economische en financiële analysen toe
om zowel vragen van aansprakelijkheid te
beantwoorden als een schatting te maken
van de omvang van de geleden schade. Onze
analysen werden ingediend en gepresenteerd
bij mededingingsautoriteiten en rechtbanken.

• N
 ederlandse schadeclaim
tegen chemicaliënproducent
(voor de verweerder).
•	Nederlandse schadeclaim
tegen liften- en roltrapfabrikant (voor de verweerder)
• Prijsgeschil tussen PGNiG
en Gazprom
• Britse rechtszaak tegen
MasterCard en Visa over
interchange fees (voor
aanklager Sainsbury's)
• Advies aan de Poolse gas
importeur PGNiG in en
prijs arbitragegeschil met
Gazprom
• Berekenen van de
onteigeningsschade in de
energiesector in Centraalen Oost-Europa

• Duitse schadeclaim tegen
elektronicaproducenten in
het CRT en LCD kartel
(voor de aanklager)
• Duitse schadeclaim tegen
wasmiddelproducenten in
het wasmiddelen kartel
(voor de aanklager)
• Ondersteuning van Vivendi
in een schadeclaim aan
Deutsche Telekom van 5,4
miljard euro bettreffende het
eigendom van een Poolse
mobiele operator, behandeld
door het Oostenrijkse
Internationale Arbitragehof
• Tsjechische aansprakelijkheid
en schadeclaim in een margeuithollingszaak van Tele2
tegen Cesky Telecom (voor
aanklager Tele2)

Regulering
ENERGIE / FINANCIËLE DIENSTEN / MEDIA / TELECOM / TRANSPORT / VEILINGEN

UITGELICHTE PROCEDURES
De economen van CEG hebben veelervaring in
het assisteren van bedrijven om hun argumenten
te formuleren en te presenteren tijdens marktanalyses, publieke consultaties en andere
reguleringstrajecten. Wij hebben ervaring in een
scala van reguleringsvraagstukken inclusief toegang,
ontwerp en herziening van regulering, marktanalyses, tariefregulering inclusief LRIC-modellen
en schatting van kosten van kapitaal, structurele
scheiding, netwerkdeling en toegang tot inhoud.
CEG heeft ook aan een breed scala van klanten in
vijf verschillende Europese landen advies gegeven
in verschillende stadia van de voorbereiding op een
veiling en hen ondersteund tijdens het bieden.

• Advies aan T-Mobile NL over
het empirische bewijs en de
impact van afgiftetarieven
op de prijzen en volumes
in de retail mobiele
telecommunicatiemarkt
•	Ondersteuning van
vooraanstaande mobiele
operators in het strategisch
bieden in recente 4G
multiband veilingen
• Advies aan EE in hun beroepen
op besluiten m.b.t. local
loop unbundling, wholesale
huurlijnen en mobiele afgifte,
behandeld voor het Britse CAT
en de mededingingsautoriteit
• Advies aan Eir over
ComReg’s marktanalyse
wholesaletoegang
• Onderzoek naar betalings-

beschermingsverzekering
voor de Britse mededingingsautoriteit
• Marktanalyses binnen het
Europese reguleringskader voor
elektronische communicatie,
betreffende markten voor
breedband, vaste diensten,
en mobiele afgiftetarieven
(voor verschillende Europese
aanbieders).
• Onderzoek naar de NoordIerse bankensector, voor de
Britse mededingingsautoriteit
• Onderzoek naar internationale
mobiele roamingskosten voor
de Europese Commissież
• Onderzoek naar verordening
4056/86 betreffende het
verdrag op het zeeveroer voor
de Europese Commissie

Uitgelichte klanten
ACCC
ACM
AGCOM
American Standard
AMP
ASICS
Aviva
British Telecom
Carglass
CEZ
Chopard
Chorus
CMA
Competition Commission
of Singapore
COPERLA
Cosmote

Deutsche Telecom
Eir
Eurocontrol
Everything Everywhere
Gemeente Amsterdam
GSK
GSM Association
IATA
Jemena Gas Networks
Kemira
Media Saturn
METRO
Mitsubishi Electric
MOL
MVM
NBN Co
Ofcom

Pepsi
PGE Polska Grupa Energetyczna
PGNiG
PosteMobile
Provincie Trente
RTL
Sainsbury's
Singtel Opus
Sonatrach
The Australian Energy
Market Commission
T-Mobile
Transgrid
UPS
Vivendi International
Vodafone
Ziggo

Het team van CEG bestaat uit senior experts
met werkervaring bij vooraanstaande toezichthouders op het gebied van mededinging en
regulering, het bedrijfsleven en academica
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