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BØDEFORELÆG

ATEA AJS, cvr.-nr. 25511484, er ved anklageskrift af 3. juli 2018 tiltalt for

overtrædelse af straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden fra januar 2009 til december 2014 som juridisk person at være ansvarlig for, at sel~kabets ansatte saigsdirektør • • • • • • salgschef og Key Account Managerne • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • og • • • • • • på vegne af Atea A/S ydede
aktiv bestikkelse som anført nedenfor under forhold l-27:

--

Forhold l

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden fra maj 2012 til december 2014, på ukendte steder, som salgsdirektør

i Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Københavns
Kommune, og som havde interesse i at rartsætte hermed, uberettiget at have ydet
gaver eller andre fordele til centerchef i Københavns Kommune
•

idet tiltalte sørgede for, at

-

uden beregning eller mod en egenbetaling,

der indebar en prismæssig fordel, modtog nedenstående genstande, for at formå

• • • • til at bidrage til at fastholde og udbygge Københavns Kommunes samhandel med Atea A/S:
•

31. maj 2012: To HP bærbare pc'ere til en værdi af 13.487 kr. mod egenbetaling på 5.000 kr.

•

l O. januar 2013: En iPad mini til en værdi af 4.999 kr.

•

6. marts 2013 : En Lenove computer til en værdi af 6.000 kr.

•

30. juli 2013: Et Samsung 46" TV til en værdi af 9.999 kr.

•

16. december 2014: En iPhone 664GB til en værdi af 5.999 kr. mod egenbetaling på 4.000 kr.
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I alt

med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt.
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nedslag af værdien af de modtagne genstande - en prismæssig fordel på ikke under
25.000 kr.

SIDE 2

Forhold 2

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden fra marts 2010 til februar 2011 , på ukendte steder, · · · · · ·
-

som salgschef og

som salgsdirektør, begge i Atea AJS,

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Københavns Kommune, og
som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til kontorchef siden
enhedschef i Københavns Kommune
•

idet de tiltalte sørgede for, at •

modtog nedenstående genstande uden beregning, for at formå -

til at bi-

drage til at fastholde og udbygge Københavns Kommunes samhandel med Atea
AJS :

•

4. marts 2010: En iPhone 3 til en værdi af 4.399 kr.

•

7. maj 2010: EnNokia 3710 til en værdi af 1.129 kr.

•

14. m~j 2010: En HTC Desire til en værdi af 3.349 kr.

•

13. januar 2011: En Cisco Linksys ro uter til en værdi af 999 kr.

•

24. februar 2011 : En iPad til en værdi af 5.999 kr.

I alt modtog -

derved - med fradrag af et skønsmæssigt nedslag af værdien af

de modtagne genstande- en prismæssig fordel på ikke under 14.000 kr.

Forhold 3

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden oktober 2010 til marts 2012, på ukendte steder, som salgschef i Atea
AIS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der. leverede it-udstyr til Københavns Kommu-

ne, og som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have ydet gaver eller
andre fordele til kontorchef siden enhedschef i Københavns Kommune • • • •
idet tiltalte sørgede for, at -

modtog nedenstående genstande uden beregning,

for at formå til at bidrage til at fastholde og udbygge Københavns Kommunes samhandeJ med Atea AJS:
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•

28. oktober 2010: En iPhone 4 til en værdi af 5.399 kr.

•

26. marts 2012: En iPad til en værdi af5.999 kr.

I alt modtog -

SIDE 3

derved -med fradrag af et skønsmæssigt nedslag af værdien af

de modtagne genstande- en prismæssig fordel på ikke under 10.000 kr.

Forhold 4

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i august 2014, på ukendt sted,
-

som salgschef og -

som salgsdirektør, begge i Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der le-

verede it-udstyr til Københavns Kommune, og som havde interesse i at fortsætte
hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have
ydet gaver eller andre fordele til souschef i Københavns Kommune • • • • •
• • • idet de tiltalte sørgede for, at • • • mod en egenbetaling på 2.000 kr.
modtog en iPad air og en iPhone 5s til en samlet værdi af ikke under 10.000 kr.,
hvorved

med fradrag af egenbetaling modtog en prismæssig fordel på ikke

under 8.000 kr., for at formå

til at bidrage til at fastholde og ildbygge Kø-

benhavns Kommunes samhandel med Atea A/S.

Forhold 5

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden oktober ?012 til juni 2015, på ukendte steder, som Key Account Manager i Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der . leverede it-udstyr til Uden-

rigsministeriet; og som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have
ydet gaver eller andre fordele til it-konsulent i Udenrigsministeriet • • • • •
idet tiltalte sørgede for, at

mod en egenbetaling, der indebar en prismæssig

fordel, modtog nedenstående genstande, for at formå

til at bidrage til at

fastholde og udbygge Udenrigsministeriets samhandel med Atea A/S:
•

22. oktober 2012: EnAsus eee PC til en 'værdi af 2.995 kr. mod en egenbetaling på 1.875 kr.

•

16. april 2013: En iPad mini til en værdi af 3.299 kr. mod en egenbetaling .
på 1.536,75 kr.

•

18. november 2013: En Nokia Lurnia 1020 til en værdi af ikke under
4.416,46 kr. mod en egenbetaling på 3.125 kr.

•
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25 . september 2014: En Western Digital Harddisk 2 TB til en værdi af 799
kr. mod en egenbetaling på 500 kr.

•

SIDE 4

3.juni 2015: To Samsung Galaxy S6 32GB og et GoPro Hero 4 Camtil en
samlet værdi af 15.097 kr. mod en egenbetaling på 9.575 kr.

I alt modtog • • • derved - med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt
nedslag af værdien af de modtagne genstande - en prismæssig fordel på ikke under
8.600 kr.

Forhold 6

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden februar 2013 til september 2014, på ukendte steder, • • • • •
som Key Account Manager og

som salgsdirektør, begge i Atea AJS,

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Udenrigsministeriet, og
som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale 'eller _fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller· andre fordele til it-konsulent i
Udenrigsministeriet • • • • • idet de tiltalte sørgede for, at • • • mod en
egenbet~ling, der indebar en prismæssig fordel, modtog nedenstående genstande,

for at formå

til at bidrage til at fastholde og udbygge Udenrigsministeriets

samhandel med Atea A/S:

•

20. februar 2013: En Nokia Lurnia 920 til en værdi. af 3.995 kr. mod en
egenbetaling på 1.875 kr.

o
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27. maj 2013: To iPad mini med tilhørende cover til en værdi af 7.196 kr.
mod en egenbetaling på 3.312,50 kr.

o

25. september 2014: En Apple Macbook Air til en værdi af 8.499 kr. mod
en egenbetaling på 3.625 kr.

I alt modtog • • • derved -med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt
nedslag af værdien af de modtagne genstande- en prismæssig fordel på ikke under
9.400 kr.

Forhold 7
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ved omkring den 28. juli 2011, på ukendt sted, som Key Account Manager i Atea
AIS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Udenrigsministeriet,

og som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have ydet en gave eller
anden fordel til konsulent i Udenrigsministeriet
gede for, at -

idet tiltalte sør-

mod en egenbetaling på 8.750 kr. modtog et Samsung TV til en

værdi af ca. 21.995 kr., hvilket indebar en prismæssig fordel, der efter et skønsmæssigt nedslag var på ikke under 11.400 kr., for at formå -

til at bidrage til at fast-

holde og udbygge Udenrigsministeriets samhandel med Atea A/S.

Forhold 8

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved omkring den Il . december 2012, på ukendt sted •• • • • • • som Key Aecount Manager og

som salgsdirektør, begge i Atea A/S, Lautrupvang

6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Udenrigsministeriet, og .som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse,
uberettiget at have ydet en gave eller anden fordel til konsulent i Udenrigsministeriet

idet de tiltalte sørgede for, at -

mod en egenbetaling på

I .500 kr. modtog en Samsung inobiltelefon til en værdi af 4.500 kr., hvilket efter et
skønsmæssigt nedslag indebar en prismæssig fordel på ikke under 2.600 kr., for at
formå -

til at bidrage til at fastholde og udbygge Udenrigsministeriets samhan-

del med Atea A/S.

s10E 5

Forhold 9

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden februar 2012 til juni 2012, på ukendte steder, som Key Account Manager i Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr ·til Udenrigsministeriet, og som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have
ydet gaver eller andre fordele til it-medarbejder i Udenrigsministeriet • • • •
• • • idet tiltalte sørgede for, at

mod en egenbetaling, der indebar en

prismæssig fordel, modtog nedenstående genstande, for at formå

til at

bidrage til at fastholde og udbygge Udenrigsministeriets samhandel med Atea A/S:
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o

27. marts 20].2: Et Canon Eos 600 D til en værdi af 6.999 kr. mod en egenbetaling på 1.875 kr.

o

SIDE 6

13. april 2012: EnAsus Tf201 Pad til en værdi af 4.999 kr. mod en egenbetaling på 2.375 kr.

o

7. juni 2012: En Samsung gt-i9100 til en værdi af 3.300 kr. mod en egenbetaling på 1.875 kr.

J alt modtog • • • • derved- med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt
nedslag af værdien af de modtagne genstande - en prismæssig fordel på ikke under
6.700 kr.

Forhold 10

straffelovens § 122 -alt ti v bestikkelse
ved i perioden september 2012 til november 2013, på ukendte steder, • • • • •
•

som Key Account Manager og

som salgsdirektør, begge i Atea

.AIS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Udenrigsministeriet,

og som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller
fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til it-medarbejder
i Udenrigsministeriet

idet de tiltalte sørgede for, at -

mod

en egenbetaling, der indebar en prismæssig fordel, modtog nedenstående genstande,
for at fom1·å -

til at bidrage til at fastholde og udbygge Udenrigsministeriets

samhandel med Atea A/S:

o

20. september 2012: To iPad 16GB til en værdi af7.398 kr. moli en egenbetaling på 3.440 kr.

o

5. november 2013: En iPad 16GB til en værdi af 4.999 kr. mod en egenbetaling på

3A98~75

kr. samt et-Nikon d800 kamera med battery grib til en

værdi af 23.532 kr. mod en egenbetaling på 16.000 kr.
'-

I alt modtog -

derved - med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt ned-

slag af værdien af de modtagne genstande- en prismæssig fordel ,på mellem 10.000
- 11.000 kr.

Forhold Il
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straffelovens § 122- aktiv bestikkelse

SIDE 7

ved omkring den 4. oktober 2012, på ukendt sted, • • • • • • som Key Aecount Manager og

som salgsdirektør, begge i Aiea A/S, Lautrupvang

6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Udenrigsntinisteriet, og som havde fnteresse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse,
uberettiget at have ydet en gave eller anden fordel til it-fuldmægtig i Udenrigsministeriet

idet de tiltalte sørgede for, at

mod en egenbetaling .

på 6.240 kr, 'modtog et Samsung 46" LED TV til en værdi af ikke under 12.240kr.,
hvilket indebar en prismæssig fordel på ikke under 6.000 kr., for at formå· · ·
til at bidrage til at fastholde og udbygge Udenrigsministeriets samhandel med Atea

AIS.

Forhold 12

straffelovens § 122 - aktiv bestikkels.e
ved i slutningen af december 20 l O, på ukendt sted, som Key Account Manager i
Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Forsvaret,' og
som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have ydet en gave eller anden fordel til indkøber i Forsvarets fælles koncern-it
tiltalte sørgede for, at -

.

.

idet

uden beregning modtog en telefon af mærket HTC

Desire til en værdi af ikke under 2.000 kr., for at formå fastholde og udbygge Forsvarets samhandel med Atea A/S.

til . at bidrage til at

Forhold 13

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden mellem den 19. og 21. november 20 l O, på ukendt sted, som Key Account Manager i Atea AJS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til
}.<orsvaret, og som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have ydet en
gave eller anden fordel til mellemleder i Forsvarets fælles koncern-it • • • • •
• • • • idet tiltalte sørgede for, at -

uden beregning modtog en Samsung

Blue Ray afspiller til en værdi af 5.999 kr., hvilket

eft~r

et skønsmæssigt nedslag

indebar en prismæssig fordel på ikke under 5.000 kr., for at formå drage til at fastholde og udbygge

For~varets

til at bi-
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samhandel med Atea A/S.
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. SIDE B

Forhold 14

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i marts 20 I l, på ukendte steder, • • • • • • og • • • • • • som Key
Account Managere og

som salgsdirektø:, alle i Atea A/S, Lautrup-

vang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Forsvaret, og som havde interesse i .
at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til mellemleder i Forsvarets fælles koncern-it· · · · · · · · · idet de tiltalte sørgede for, at-

mod en egenbe-

taling, der indebar f<n prismæssig fordel, modtog nedenstående genstande, for at
formå -

til at bidrage til at fastholde og udbygge Forsvarets samhandel med

AteaA/S:
•

24. marts 2011: To HP mini og ekstra ram til en værdi af 6.737 kr. med
egenbetaling på 2.000 kr.

•

30. marts 2011: En iPhone 4 16GB til en værdi af 4.590 kr. med egenbetaling på 2.000 kr.

I alt modtog -

derved- med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt ned-

slag af værdien af de modtagne genstande - en prismæssig fordel på ikke under
6.200 kr.

Forhold 15

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden december 20 l O til oktober 20 Il, på_ukendte steder, begge som Key
Account Managere i Atea AJS, Lautrupvang 6,2750 Ballerup, der leverede it-udstyr"
til Forsvaret, og som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles
aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til
idet de tiltalte

mellemleder i Forsvarets fælles koncern-it
sørgede for, at -

uden beregning modtog nedenstående genstande, for at formå

til at bidrage til at fastholde og udbygge Forsvarets samhandel med Atea
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o

22. december 2010: En iPhone 4 16GB til en værdi af 4.590 kr.

o

19. oktober 20 Il: En HP printer til en værdi af 1.199 kr.

I alt modtog -

derved - med fradrag af et skønsmæssigt nedslag af værdien af

de modtagne genstande- en prismæssig fordel på ikkl;! under 4.900 kr.

Forhold. l6

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i perioden januar 2012 til december 2013, på ukendte steder, · · · · · ·
som Key Account Manager og

som salgsdirektør, begge i Atea AJS,

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Forsvaret, og som havde
interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til mellemleder i Forsvarets
fælles koncern-it

idet de tiltalte sørgede for; at -

uden

beregning eller mod en egenbetaling, der indebar en prismæssig fordel, modtog nedenstående genstande, for at formå -

til at bidrage til at fastholde og udbygge

Forsvarets samhandel med Atea AJS:
o

31. januar 2012: En iPhone 4s til en værdi af 4.590 kr.

o

29. februar 2012: Et Samsung TV med vægbeslag til en værdi af 24.598 kr.
med egenbetaling på 6.775 kr.

o

18. december 2013: En iPhone 5s 16GB til en værdi af 5.241 kr. med
egenbetaling på 2.220 kr.

I alt modtog -

derved - med fradrag af egenbetaling og et skønsmæssigt ned-

slag af værdien af de modtagne genstande - en prismæssig fordel på ikke under
21.600 kr.

Forhold 17

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden mellem den 12. august 2011 og 30. september 2011, på ukendt sted,
••••••
•

som Key Account Manager og

som salgsdirektør,
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begge i Atea NS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til DSB, og
som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet en gave eller anden fordel til it-driftchef i
DSB

idet de tiltalte sørgede for, at

uden beregning

modtog en Apple iPad 2 til en værdi af ikke under 5.999.kr., for at formå· · · ·
til at bidrage til at fastholde og udbyggeDSB'ssamhandel med Atea NS.

Forhold 18

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved omkring den 9. september 2010, på ukendt sted, som Key Account Manager i
Atea NS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede. it-udstyr til DSB, og som
~

l

.

havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have ydet en gave eller anden
fordel til teamleder i strategisk indkøb i koncernindkøb i DSB • • • • • • •
idet tiltalte sørgede for, at

mod en egenbetaling på 1.250 kr. modtog en

Sony Ericsson u20i til en værdi af ikke under 2.999 kr., hvilket efter et skønsmæssigt nedslag indebar en prismæssig fordei på ikke under 1.500 kr., for at formå -

til at bidrage til at fastholde og udbyggeDSB'ssamhandel med Atea NS.

Forhold 19

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i april 2011 , på ukendt sted, • • • • • • som Key Account Manager, •
• • • • som salgschef og

som salgsdirektør, alle i Atea NS,

SIDE 1o

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til DSB, og som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet en gave eller an.den fordel til teamleder i strategisk indkøb i
koncernindkøb i DSB

idet de tiltalte sørgede for, at • • • •

uden beregning modtog en iPhone 4 til en værdi af 4.699 kr., hvilket efter et
skønsmæssigt nedslag indebar en fordel på ikke under 4.100 kr., for at formå -

til at bidrage til at fastholde og udbyggeDSB'ssamhandel med Atea AIS.

Forhold 20
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straffelovens § 122- aktiv bestikkelse

SIDE 11

ved i perioden fra den 2. september 2011 til den 5. december 201), på ukendt sted,
• • • • • • som Key Account Manager og

som salgsdirektør,

begge i Atea AIS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til DSB, og
som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet en gave eller·anden fordel til teamleder i strategisk indkøb i koncernindkøb i DSB
at

idet de tiltalte sørgede for,

uden beregning mod\og en Samsung Galaxy xcover til en værdi af

1.999 kr., hvilket efter et skønsmæssigt nedslag indebar en prismæssig fordel på ikke under 1.700 kr., for at formå

til at bidrage til at fastholde og udbygge

DSB'ssamhandel med Atea A/S.

--

Fcirnold 21

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i januar 20 !'2, på ukendt sted, som salgsdirektør i Atea NS, Lautrupvang 6,

2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til DSB, og som havde interesse i at fm1sætte
hermed, uberettiget at have ydet en gave eller anden fordel til teamleder i strategisk
indkøb i koncernindkøb i DSB
-

idet tiltalte sørgede for, at -

mod en egenbetaling på 1.250 kr. modtog en iPad 2 32 GB til en værdi af

4.399 kr., hvilket efter et skønsmæssigt nedslag indebar en prismæssig fordel på ikke under 2.800 kr., for"at formå
DSB'ssamhandel med Atea NS .

til at bidrage til at fastholde og udbygge

·

Forhold 22

straffelovens § 122- aktiv bestikkelse
ved i ju_ni.2012, på ukendt sted,

som Key Account Manager og -

• • • • som salgsdirektør, begge i Atea AJS, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der
leverede it-udstyr til DSB, og som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening
og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet en gave eller
anden fordel til teamleder i strategisk indkøb i koncernindkøb i DSB • • • • •
idet tiltalte SØrgede for, at
uden beregning modtog en iPad 3 32
GB til en værdi af 5.299 kr., hvilket efter et skønsmæssigt nedslag indebar en pris-
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mæssig fordel på ikke tinder 4.700 kr., for at formå · · · · til at bidrage til at
fastholde og udbyg&e DSB'ssamhandel med Atea A/S.

l
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Forhold 23

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden mellem januar 2014 og april 2014, på ukendte steder, • • • • •
som salgsdirektør, begge i Atea AJS;

som Key Account Manager og

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til DSB, og som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til strategisk indkøber i DSB • • •
• • • • • • idet de tiltalte sørgede for, at

mod en· egenbetaling på

3.500 kr. modtog en Apple MacBook· Air til en værdi af 8.599 kr. og uden beregning modtog en iPad mini til en værdi af 3.699 kr., hvilket efter et skønsmæssigt
nedslag indebar en prismæssig fordel på ikke under 7.000 kr., for at formå · · ·
•

til at bidrage til at fastholde og udbyggeDSB'ssamhandel med Atea AJS._

Forhold .24

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden omkring den 19. november 2012, på ukendt sted, som Key Account
Manager i Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Rigspolitiet, og som havde interesse i at fortsætte hermed, uberettiget at have ydet" en
gave eller anden fordel til
idet tiltalte sørgede for, at -

Rigspolitiet, Indkøbsaf•elingen,
uden beregning modtog en Apple iPad med etui

til en værdi af ikke under 6.100 kr., for at formå -

til at bidrage til at fastholde

og udbygge Rigspolitiets samhandel med Atea A/S.

Forhold 25

straffelovens§ 122 • aktiv bestikkelse
ved i perioden omkring den 10. oktober 2011 til den 31. oktober 2011, på ukendte .
steder,
som Key Account Manager og
som salgsdi·

rektør, begge i Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til
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Rigsadvokaten, og som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter
fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele
til it-chef hos Rigsadvokaten

idet de tiltalte sørgede for, at

• • • • mod en egenbetaling på 2.500 kr. modtog en Apple iPad 2 med etui og
en Apple iPhone 4s til en samlet værdi af ikke under l 0.000 kr., hvorved • • • •
•

med fradrag af egenbetaling modtog en prismæssig fordel på ikke u"nder 7.500

kr., for at formå

til at bidrage til at fastholde og udbygge Rigsadvoka-

tens samhandel med Atea A/S.

Forhold 26

straffelovens § 122 - aktiv bestikkelse
ved i perioden omkring den 19. juli 2012, på ukendte steder.• • • • • • og •
• • • • som Key Account Managere og

som salgsdirektør, alle i

Atea A/S, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Rigspolitiet, og
som havde interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fæl les forståelse, uberettiget at have ydet gaver eller andre fordele til systemplanlægger
i Rigspolitiet • • • • • • • idet de tiltalte sørgede for, at • • • • mod en
egenbetaling på 8.231 kr. modtog et Samsung LED TV og en Samsung blue ray
home cinema til en samlet værdi af ca. 29.000 kr., hvorved
prismæssig fordel på ikke under 20.000 kr., for at formå
at fastholde og udbygge Rigspolitiets samhandel med Atea A/S.

modtog en
til at bidrage til

SIDE 13

Forhold 27

straffelovens§ 122- aktiv bestikkelse
ved· i perioden omkring den 19. september 2014, påukendt sted, • • • • • •
som Key Account Manager og

som salgsdirektør, begge i Atea A/S,

Lautrupvang 6, 2750 Ballerup, der leverede it-udstyr til Rigspolitiet, og som havde
interesse i at fortsætte hermed, i forening og efter fælles aftale eller fælles forståelse, uberettiget at have ydet en gave eller anden fordel til systemplanlægger i RigsSTATSADVOKATEN FOR SÆRLIG

politiet -

idet de ti)ta)te SØrgede for, at

Uden beregning

modtog en iPhone 6 til en værdi af 6.799 kr., for at formå

til at bidrage

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL
KRIMINALITET

til at fastholde og udbygge Rigspolitiets samhandel med Atea A/S.
SIDE 14

Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden
retssag, hvis selskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til
inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen.
Bøden

fastsætte~

1
til 3.000.000 kr. som e n tillægsstraf, jf. straffelovens § 89 1 til den

bøde, selskabet blev idØmt ved Retten i Glostrops dom af 27. juni 2018.
Bødeforelægget vedtages ved, at De returnerer dette i underskrevet stand og inden
20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på bankkonto reg.nr. 0216-406920630 l.
Ved vedtagelse . af bøden erklærer selskabet sig samtidig indforstået med at afholde
/

udgifte~ne,

som opgøres af retten, til

el sen.

de~

beskikkede forsvarer Claude Winther Ni-

l

-70322-00002-15
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Dato:

