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GENOMBROTT I PRINCE-FRÅGAN

SWEDISH MATCH ABs dotterbolag, SVENSKA TOBAKS AB, och danska
SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI A/S har träffat en principöverenskommelse om
ändrade villkor för försäljning och distribution av cigarettmärket Prince för den svenska
marknaden. Det tidigare avtalet, enligt vilket Svenska Tobaks AB har alla licensrättigheter
inklusive marknadsföring och försäljning för Sverige, accepteras av konkurrensrättsliga skäl
inte av EU Kommissionen.

Överenskommelsen innebär att Svenska Tobaks AB fortsätter att tillverka och distribuera
Prince medan Skandinavisk Tobakskompagni från och med tidigast den 1 april 1997 själv tar
hand om marknadsföring och försäljning. Principöverenskommelsen förutsätter att nya avtal
träffas som i detalj klargör parternas rättigheter och skyldigheter och att också avtalen formellt
godkännes av EU Kommissionen. De nya avtalen skall gälla till utgången av år 2001, d v s
lika länge som det tidigare avtalet.

Kommissionen har klargjort att de konkurrensrättsliga frågorna genom överenskommelsen har
lösts på ett sätt som kan accepteras av EU-Kommissionen. Det formella godkännandet väntas
därför inte utgöra något reellt problem.

Parterna kommer nu att diskutera Principöverenskommelsen med Konkurrensverket.

I det prospekt som lämnades i samband med Swedish Match börsintroduktion betonades den
betydande ekonomiska risk som Princelicensen innebar. Den nu träffade överenskommelsen
medför att den negativa resultateffekten har begränsats till ca 40 miljoner kronor/år - allt annat
lika.

- Jag är mycket nöjd med den träffade uppgörelsen kommenterar Göran Lindén, koncernchef i
Swedish Match. Den innebär att Swedish Match har säkrat samarbetet med Skandinavisk
Tobakskompagni beträffande Prince - förutsatt att Konkurrensverket delar Kommissionens
bedömning - för hela den tidigare kontraktsperioden, om än på modifierade villkor. Det
innebär också att vi har en fortsatt god intjäningsförmåga av att producera och distribuera
Prince för den svenska marknaden, avslutar Göran Lindén.
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