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Rzetelna analiza
Skuteczne doradztwo

CEG wykorzystuje metody ekonomiczne i
finansowe w zagadnieniach zwia˛zanych z
ochrona˛konkurencji, regulacjami i ocena˛ szkód
Na skutek zmian w polityce ochrony konkurencji w kierunku podejścia
opartego na efektach i rosnącego zapotrzebowania na dowody ilościowe
w postępowaniach o odszkodowania, prawo i ekonomia coraz silniej
wzajemnie na siebie oddziałują. Fachowa analiza empiryczna wzmacnia
argumenty prawne poprzez umieszczenie dokumentów dowodowych w
odpowiednim kontekście.

Konkurencja

CEG skupia ekonomistów z doświadczeniem w organach regulacyjnych
i ochrony konkurencji, biznesie i pracy naukowej. Zapewniamy rzetelne
i skuteczne porady.

SZKODY SPOWODOWANE NARUSZENIEM
KONKURENCJI / SZKODY HANDLOWE /
SZKODY SPODOWANE NARUSZENIEM
PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Stosując nowoczesną teorię ekonomii i metody ilościowe, ekonomiści
CEG sporządzają raporty eksperckie, pomagają w zebraniu informacji
wymaganych od klienta przez organy administracyjne, oferują wsparcie
przy formułowaniu strategii w sprawie, prowadzą prezentacje i zeznają
jako biegli w sądach i organach ochrony konkurencji na całym świecie.
CEG jest na liście 20 najlepszych firm doradczych według Global
Competition Review, a nasi partnerzy często goszczą w zestawieniach
ekonomistów konkurencji rekomendowanych przez GCR.

ANTYMONOPOL / FUZJE /
DOCHODZENIA RYNKOWE / SZKODY /
POMOC PUBLICZNA

Spory

Regulacje
ENERGETYKA / USŁUGI FINANSOWE /
MEDIA / TELEKOMUNIKACJA /
TRANSPORT / PRZETARGI

Konkurencja
ANTYMONOPOL / FUZJE / DOCHODZENIA RYNKOWE / SZKODY / POMOC PUBLICZNA

NAJWAŻNIEJSZE ZLECENIA
Ekonomiści CEG są doświadczeni w stosowaniu
narzędzi wypracowanych przez nauki ekonomiczne
w postępowaniach związanych z ochroną
konkurencji na całym świecie.

•	Dochodzenie UOKiK w
sprawie prezejęcia firmy
optycznej JZO przez spółkę
BBGR (bezwarunkowa zgoda)

Wykorzystujemy zaawansowaną teorię ekonomii,
metody statystyczne, ekonometryczne i symulacyjne
w celu definiowania rynków, badania efektów
konkurencyjnych określonych działań, w tym
pomocy publicznej.

•	Fuzja BHP / Tio Tinto;
szczegółowa analiza w
Europie i Australii, na zlecenie
japońskiego klienta

CEG zapewnia analizy ekonomiczne niezbędne do
realizowania lub blokowania fuzji i przejęć, określania,
czy i w jaki sposób firmy nadużywają swojej
pozycji dominującej, szacowania skutków karteli i
innych porozumień ograniczających konkurencję.

• Potencjalne przejęcie
British Energy przez
jedną z czołowych firm
energetycznych
• Dochodzenie Komisji
Europejskiej w sprawie
przeciw brazylijskiemu
kartelowi producentów
rozdzielnic izolowanych
gazem
• Dochodzenie Komisji
Europejskiej i urzędów

ochrony konkurencji
w Brazylii i Singapurze
dotyczące kartelu na
rynku spedycji
• Śledztwo Komisji Europejskiej
w sprawie pomocy publicznej
we wspólnej budowie
superszybkiego łącza
szerokopasmowego przez
Telecom Italia i TNET
• Sprawa holenderskiego
organu ochrony konkurencji
przeciwko kartelowi
producentów środków
higieny osobistej
• Ocena kwestii dominacji
rynku związnej z systemem
certyfikacji (sprawa z
pogranicza ochrony
własności intelektualnej i
ochrony konkurencji)
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NAJWAŻNIEJSZE ZLECENIA
CEG jest w czołówce firm doradczych oferujących
wsparcie w przypadkach prywatnych roszczeń
przeciwko podmiotom naruszającym prawo konkurencji w Europie. CEG doradza również w sprawach
związanych z ochroną własności intelektualnej,
udziałami kapitałowymi i szkodami handlowymi.
CEG wykorzystuje ekonomiczne i finansowe
metody badawcze do oceny zarówno kwestii
odpowiedzialności prawnej za szkody, jak i szacowania ich wysokości. Nasze analizy przekazywane
są organom ochrony konkurencji i sądom jako
część dokumentacji i materiału dowodowego.

• Ekspertyza na zlecenie
Vivendi w sprawie roszczeńń
5,4 mld euro wysuwanych
przez Deutsche Telekom.
Sprawa przed austriackim
międzynarodowym sądem
arbitrażowym, zakończona
odszkodowaniem w wysokości
1,2 mld euro, wypłaconym
Vivendi przez DT
•	Doradztwo dla PGNiG w sporze
arbitrażowym z Gazpromem
dotyczącym cen gazu
• Szacowanie szkód w sprawie o
naruszenie umowy na dostawę
energii pomiędzy Alpiq LTD a
Polską Grupą Energetyczną PGE
• Odpowiedzialność i odszkodowanie w sprawie dotyczącej
zawężania marży wniesionej

przez Tele2 przeciwko Cesky
Telecom, prowadzonej przed
czeskimi sądami krajowymi
• Ekspertyza w odniesieniu do
sporu antymonopolowego w
USA z powództwa prywatnego
• Szacowanie utraconych zysków
i stosownych opłat licencyjnych
w serii sześciu poważnych
naruszeń patentowych
między Broadcom
Corporation i Qualcomm
• Analiza wniemieckiej i fińskiej
sprawie kartelu producen
• Ocena kwestii dominacji
rynku związnej z systemem
certyfikacji (sprawa z
pogranicza ochrony własności
intelektualnej i ochrony
konkurencji)

Regulacje
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NAJWAŻNIEJSZE ZLECENIA
CEG ma rozległe doświadczenie we wspieraniu firm
w formułowaniu argumentów ekonomicznych i
prezentowaniu ich wobec organów regulacyjnych
i sądów, w trakcie przesłuchań, konsultacji
społecznych i innych procedur regulacyjnych.
Nasze kompetencje obejmują szereg zagadnieńń
regulacyjnych, takich jak projektowanie i
przekształcanie regulacji oraz kwestie związane
z periodycznymi analizami rynków komunikacji
elektronicznej. Przeprowadzamy ekspertyzy dotyczące
dostępu do sieci, rozdziału strukturalnego operatorów,
współkorzystanie z sieci, dostępu do treści, oraz
szacowanie kosztów kapitału i modelowanie LRIC.
CEG ma doświadczenie w doradzaniu klientom
na wszystkich etapach przetargu, od lobbyingu
w fazie ustalania formy przetargu przez organy
administracyjne, poprzez projektowanie strategii
przetargowej, aż po wsparcie w trakcie przetargu i w
formułowaniu ewentualnych skarg poprzetargowych.

•	Wiele analiz rynków w
ramach europejskich ram
regulacyjnych sieci i usług
łączności elektronicznej,
w tym analiz dotyczących
trasmisji szerokopasmowej,
dostępu do sieci komórkowej i
usług zakańczania rozmów, na
zlecenie różnych operatorów
telefonii komórkowej, jak
również analizy na potrzeby
odwołań od decyzji
organów regulacyjnych
•	Dochodzenie brytyjskiej
Competition Commission
na północnoirlandzkim
rynku bankowym
• Dochodzenie brytyjskiej
Competition Commission
w sprawie opłat (MTR) za

zakańczanie połączeń w sieci
komórkowej innego operatora
• Dochodzenie Komisji
Europejskiej dotyczące opłat
za roaming międzynarodowy
• Wsparcie strategii licytacyjnej
dla wiodących operatorów
komórkowych w aukcjach 4G
• Analiza brytyjskiego rynku
naziemnej telewizji cyfrowej
• Dochodzenie brytyjskiej
Competition Commission
dotyczące rynków
ubezpieczeń kredytów
• Dochodzenie Komisji
Europejskiej związane
z regulacją 4056/86
dotyczącą konferencji
linii żeglugowychż

Wybrani klienci
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
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