SÁTT
vegna kaupa Árvakurs hf. og 365 miðla hf. á öllu hlutafé í Póstmiðstöðinni ehf.
Kaup Árvakurs hf. (hér eftir „Árvakur“) og 365 miðla hf. (hér eftir „365 miðlar“) á öllu hlutafé
í Póstmiðstöðinni ehf. (hér eftir „Póstmiðstöðin“) fela í sér samruna í skilningi 17. gr.
samkeppnislaga nr. 44/2005 og 62. gr. b. fjölmiðlalaga nr. 38/2011. Samkeppniseftirlitið og
samrunaaðilar eru sammála um að unnt sé í þessu máli að vinna gegn tilteknum skaðlegum
áhrifum samrunans og hafa gert með sér eftirfarandi sátt samkvæmt 17. gr. f.
samkeppnislaga. Í henni felst að samrunaaðilar skuldbinda sig til að hlíta eftirfarandi skilyrðum
í starfsemi sinni, sbr. einnig 17. gr. c. samkeppnislaga.

1. gr.
Markmið
Markmið þeirra skilyrða sem hér er kveðið á um er annars vegar að vinna gegn skaðlegum
áhrifum samrunans á samkeppni og hins vegar að vinna gegn því að samruninn hafi neikvæð
áhrif á fjölræði og fjölbreytni í fjölmiðlun.
2. gr.
Aðgangur og jafnræði
Póstmiðstöðinni er óheimilt að útiloka aðila sem eru ótengdir 365 miðlum og Árvakri frá
viðskiptum við Póstmiðstöðina vegna dreifingar á blöðum og prentefni. Í því felst að óski slíkur
aðili eftir viðskiptum við Póstmiðstöðina vegna dreifingar á blöðum og öðru prentefni skal orðið
við því, nema málefnalegar ástæður mæli gegn því.
Gætt skal jafnræðis og hlutlægni í verðlagningu og gæðum þjónustunnar. Póstmiðstöðinni er
þannig óheimilt að veita 365 miðlum eða Árvakri betri kjör en öðrum viðskiptavinum vegna
dreifingar á blöðum og prentefni nema það grundvallist á skýrum málefnalegum
réttlætingarástæðum, s.s. útreikningum á stærðarhagkvæmni mismunandi dreifingarsamninga.
3. gr.
Almenn verðskrá
Póstmiðstöðin skal 1. janúar og 1. júlí ár hvert gefa út almenna verðskrá vegna dreifingar á
blöðum og öðru prentefni, sem skal gilda í viðskiptum Póstmiðstöðvarinnar við viðskiptamenn
sína, þ.m.t. Árvakur og 365 miðla.
4. gr.
Ný eftirspurn sem kallar á verulegar breytingar
Þurfi Póstmiðstöðin að stofna til umtalsverðra nýrra fjárfestinga, breytinga á núverandi
dreifikerfi og/eða verulegrar fjölgunar starfsmanna til að geta sinnt dreifingu fyrir nýjan
viðskiptavin sem óskar eftir að kaupa dreifingu af Póstmiðstöðinni, sbr. 2. gr. sáttarinnar, skal
Póstmiðstöðin leitast við að verða við þeirra ósk.
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Við þessar aðstæður er Póstmiðstöðinni heimilt að breyta gjaldskrá samkvæmt 3. gr.
sáttarinnar og við endurskoðun hennar taka mið af árlegum viðbótarkostnaði við slíka
dreifingu.
5. gr.
Bann við samtvinnun
Hvers konar samtvinnun sölu á vöru/þjónustu milli Póstmiðstöðvarinnar og eigenda eða aðila
tengdum þeim er óheimil. Í því felst að óheimilt er að gera að skilyrði fyrir dreifingu hjá
Póstmiðstöðinni að viðkomandi viðskiptavinir eigi í viðskiptum við eigendur eða aðila tengda
þeim. Þetta felur m.a. í sér að óheimilt er að skilyrða dreifingu fyrir viðskiptavini við prentun
hjá Landsprenti. Bann þetta nær einnig til viðskiptakjara sem má jafna við skilyrði um slík
viðskipti.
6. gr.
Sjálfstæði stjórnenda
Framkvæmdastjóri og aðrir lykilstarfsmenn Póstmiðstöðvarinnar skulu vera sjálfstæðir í
störfum sínum í þeim skilningi að þeir gegni ekki störfum fyrir 365 miðla, Árvakur, eða tengd
félög, hvort um sé að ræða sem starfsmaður eða ráðgjafi í verktöku. Skulu þeir jafnframt ekki
vera tengdir eða háðir framangreindum aðilum með sambærilegum hætti.
7.
Vernd trúnaðarupplýsinga
Framkvæmdastjóra Póstmiðstöðvarinnar og öðrum starfsmönnum er óheimilt að veita öðrum,
þ.m.t. stjórn eða einstökum stjórnarmönnum Póstmiðstöðvarinnar, sem jafnframt gegna
störfum fyrir Árvakur eða 365 miðla, hvort sem er sem starfsmenn eða ráðgjafar, upplýsingar
um viðskipti viðskiptamanna Póstmiðstöðvarinnar sem teljast vera viðkvæmar
viðskiptaupplýsingar sem eðlilegt og rétt er að leynt fari. Á þetta m.a. við um áskriftalista.
Trúnaður samkvæmt framangreindu skal tryggður með viðeigandi hætti, m.a. í starfssamningi
framkvæmdastjóra og verklagsreglum.
8. gr.
Óháður matsmaður
Berist Samkeppniseftirlitinu kvörtun með viðhlítandi rökstuðningi vegna verðlagningar eða
skilmála Póstmiðstöðvarinnar, skal eftirlitið hafa heimild til að skipa sérstakan óháðan
matsmann til að meta hvort ákvæði sáttarinnar hafi verið brotin. Þessi heimild skal nýtt ef
ágreiningur varðar tilboð á grundvelli 4. gr.
Skulu Póstmiðstöðin og eigendur bera allan kostnað af störfum matsmannsins.
9. gr.
Viðurlög
Brot á þeim fyrirmælum sem fram koma í sátt þessari varða viðurlögum skv. IX. kafla
samkeppnislaga.
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Reykjavík, 16. nóvember 2018

F.h. Samkeppniseftirlitsins

F.h. 365 miðla hf.

F.h. Árvakurs hf.
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