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Aan de leden van de Vereniging voor Mededingingsrecht
Amsterdam, 25 oktober 2016
Geacht lid,
Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u graag uit voor een volgende
VvM "5-7 bijeenkomst".
Na het sectoronderzoek naar de farmaceutische industrie is de Europese Commissie
verschillende onderzoeken gestart met vervolgens de bijbehorende boetebesluiten.
Een goed deel van deze onderzoeken waren toegespitst op de zogenoemde pay-for-delay
afspraken tussen innovatieve en generieke producenten en recent heeft het Gerecht EU zich
hierover uitgelaten in de Lundbeck-zaak. Maar niet alleen in Europa zijn deze afspraken
onderwerp van mededingingsrechtelijke discussie, maar ook in de Verenigde Staten hebben
de pay-for-delay afspraken een rol gespeeld in verschillende procedures.
Genoeg stof dus voor een 5-7 bijeenkomst van de Vereniging en wel op maandag
7 november a.s.
Het bestuur van de Vereniging is verheugd twee ervaren sprekers bereid te hebben
gevonden om hierover een presentatie te verzorgen en wel Adriaan Brouwer van de
Europese Commissie en Maarten Meulenbelt, advocaat bij Sidley Austin LLP.
Beide heren zullen vanuit hun eigen expertise hun licht laten schijnen op de pay-for-delay
afspraken en de beschikkingen van de Europese Commissie, de uitspraak van het Gerecht
in Lundbeck en hoe hier in de toekomst in de praktijk mee om te gaan.
De bijeenkomst wordt gehouden ten kantore van Allen & Overy, Apollolaan 15, 1077 AB
Amsterdam. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel.
Gelet op het beperkt aantal beschikbare plaatsen, dient u zich tijdig aan te melden via
vvm@boekel.com. Zonder aanmelding zult u geen toegang tot de bijeenkomst krijgen.
Mocht u na aanmelding alsnog verhinderd zijn, dan verzoek ik u mij dat via eerder genoemd
e-mail adres te laten weten.
Wij verheugen ons op uw komst!
Met vriendelijke groet,
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