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Scania oскаржить рішення Європейської Комісії щодо 
антимонопольного законодавства ЄС  

Scania ознайомилась з рішенням Європейської Комісії щодо некоректного надання 
інформації в період з 1997 по 2011 рік і має намір оскаржити його.  

Scania заперечує всі результати і заяви зроблені Європейською Комісією у зв’язку з 
картельною угодою і буде оскаржувати рішення у повному обсязі. 

Scania також наголошує, що протягом всього періоду розслідувань надавала повну 
підтримку Європейській Комісії, надаючи всю необхідну інформацію та пояснення 
згідно з запитами.  

За детальною інформацією будь ласка звертайтесь до: 

Карін Холлстан (Karin Hallstan), PR-менеджеру Scania 

Телефон: + 46 76 842 81 04 

E-mail: karin.hallstan@scania.com 
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Scania є частиною підрозідлу компанії Volkswagen Truck&Bus GmbР та одним із світових лідерів серед 
виробників вантажівок і автобусів більше 16 тонн. Головний офіс, науково-дослідний центр та заводи з 
виробництва вантажівок і комплектуючих знаходяться у Швеції, ще кілька заводів розташовані у Європі та 
Латинській Америці. У компанії працює 44 000 працівників, продукція представлена у понад 100 країнах світу, 
в тому числі в Україні з 1993 року. Мінімальні експлуатаційні витрати, надійність та безпека є основними 
характеристиками техніки Scania. Окрім транспортних засобів, компанія у кожній країні пропонує послуги з 
фінансування та обслуговування через дилерську мережу. 
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Прес-релізи Scania доступні на сайті www.scania.ua 
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