
Wiosna 2020

Wspólnie  przeciwko kartelowi producentów pojazdów 
ciężarowych

Profil firmy LitFin



2

Szanowni Państwo,
pozwólcie nam przedstawić LitFin - jedną z największych firm zajmujących się finansowaniem 
sporów sądowych w Europie.  Obecnie działamy w ponad 10 krajach i finansujemy windykacje 
prawne na łączną kwotę ok. miliarda euro. 

Instytucje ustawodawcze Unii Europejskiej wraz z państwami członkowskimi już od kilku lat 
ułatwiają dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na podstawie prawa konkurencji. 
Coraz więcej poszkodowanych właścicieli pojazdów ciężarowych korzysta z tej nowej 
możliwości dochodzenia roszczeń. Powstało już wiele jurysdykcji posiadających bogate 
doświadczenie w tej dziedzinie prawnej, które są uważane za szczególnie skuteczne w swoich 
dochodzeniach. Należy do nich, poza Anglią, która przez Brexit traci na znaczeniu w tym 
obszarze, między innymi Holandia. Jako firma zawsze dokładnie sprawdzamy, która jurysdykcja 
może zapewnić  największą szansę na sukces naszym klientom. 

Szkody poniesione przez osobę fizyczną są często zbyt niskie, aby uzasadnić kilkutysięczne 
koszty administracji sądowej oraz prawnych przedstawicieli. Dla takich klientów odpowiednie są 
zbiorowe procesy sądowe umożliwiające skuteczną windykację prawną. 

LitFin reprezentuje setki klientów w postępowaniach sądowych dot. odszkodowań finansowych 
za naruszenie przepisów ochrony prawa konkurencji w Europie. Oprócz reprezentowania 
poszkodowanych w sprawie kartelu pojazdów ciężarowych, współpracujemy również z klientami 
przy innych rozprawach, na przykład przeciwko Google (zakupy), Visa i MasterCard, 
Booking.com oraz Bank Forex.

Fundamentem naszego wspólnego sukcesu jest wzajemnie korzystna współpraca między 
Państwem, klientem, a nami, partnerem. Jako firma zapewniamy Państwu regularne informacje o 
bieżącej sytuacji złożonego procesu oraz umowę na miarę Pańskich potrzeb. 

LitFin współpracuje ze znanymi kancelariami prawnymi oraz ekspertami ds. prawa konkurencji 
we wszystkich państwach członkowskich UE. 

Omówmy wspólnie Państwa sprawę już teraz!

Maroš Kravec, LL.M. 
 Managing Partner

LitFin Capital a.s. 

Przedmowa
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Profil firmy

LitFin jest ekspertem w kompleksowym finansowaniu sporów sądowych, w szczególności sporów o 

odszkodowanie w kontekście prawa konkurencji, których  wartość  przekracza kwotę 10 milionów 

euro. Nasi partnerzy i klienci znajdują się w dziesięciu krajach europejskich, zwłaszcza w Wielkiej 

Brytanii, Niemczech, Włoszech, Belgii, Czechach oraz na Słowacji.

LitFin funkcjonuje jako prywatny fundusz inwestycyjny z limitem 100 milionów euro i jest 

zarejestrowany w Czeskim Banku Narodowym w Pradze. Nasza działalność jest geograficznie 

podzielona na „Europę Zachodnią” kontrolowaną przez nasze firmy w Wielkiej Brytanii oraz 

„Europę Wschodnią i Środkową” kontrolowaną przez naszą spółkę w Czechach. LitFin obecnie 

finansuje spory sądowe w Europie o łącznej wartości roszczenia ok.  miliarda euro.

Z naszym zespołem składającym się z doświadczonych prawników oraz ekonomistów nie tylko 

zapewniamy pełne finansowanie, ale także fachową wiedzę w nadzorowanych przez nas procesach. 

Posiadamy również  sprawdzoną zewnętrzną sieć profesjonalnych prawników zajmujących się 

sporami sądowymi oraz wsparcie uznanych ekonomistów, którzy oceniają, przygotowują i, w razie 

potrzeby, dochodzą roszczeń. 

Podczas sporów sądowych jesteśmy 
głównym partnerem naszych klientów - 
przejrzystość, zaufanie i niezawodność są 
priorytetami naszych działań. Każdy klient 
jest kompleksowo i aktywnie informowany 
o przebiegającym  procesie. 

Kraje

Struktura Europa Zachodnia: LitFin Capital Ltd.
Europa Wschodnia: LitFin Capital a.s.
Niemcy: LitFin Germany Ltd

Inwestycje Około  miliard euro

Prywatny kapitał  100 mln. euro
 Fundusze
 inwestycyjne
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Aktualne sprawy

Zakupy Google
W 2017 r. Komisja Europejska ukarała Google karą 2,42 miliardów euro za 
nadużycie władzy w Zakupach Google. LitFin reprezentuje stanowisko 
dużych portali porównawczych poszkodowanych przez antykonkurencyjne 
praktyki z kilku państw członkowskich UE. Roszczenia odszkodowawcze 
wynoszą obecnie ponad 50 milionów euro. LitFin ściśle współpracuje ze 
stowarzyszeniami poszkodowanych firm.

Kartel producentów pojazdów ciężarowych
W przypadku kartelu producentów pojazdów ciężarowych (szczegóły na 
następnej stronie) LitFin finansuje roszczenia dla ponad 250 
poszkodowanych firm, co daje łącznie ok. 10 tys. pojazdów ciężarowych. 
Przygotowany pozew zbiorowy na 150 milionów euro zostanie złożony w 
Holandii w czerwcu 2020 roku. Reprezentację prawną przejęła renomowana 
amsterdamska  kancelaria prawna Stek (profil kancelarii na stronie 7). 

Opłaty interchange kart Visa/MasterCard
Od 2007 r. Komisja Europejska w kilku decyzjach oceniła opłaty 
interchange głównych firm kart kredytowych VISA i MasterCard jako 
niewiarygodne i nadmierne. LitFin finansuje roszczenia wielu 
poszkodowanych dealerów w Niemczech, Austrii i Europie 
Środkowo-Wschodniej oraz złożył pierwszy pozew o wartości ponad 150 
milionów euro w Belgii. LitFin jest wspierany przez ekspertów praw 
konkurencji kancelarii prawnej Deprevernet Advocats, która usytuowana 
jest w Brukseli.

Łączna wartość roszczeń wynosi około miliard euro

Bank Forex Kartel, Booking.com i więcej
LitFin finansuje roszczenia ofiar w wielu innych antykonkurencyjnych 
sprawach dotyczących na przykład Kartelu Forex oraz znanego portalu 
turystycznego Booking.com. W sumie roszczenia odszkodowawcze 
przekraczają kwotę 600 milionów euro.
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Wspólnie przeciwko kartelowi 
producentów pojazdów ciężarowych

W lipcu 2016 r.  oraz wrześniu 2017 r.  Komisja Europejska 
nałożyła rekordowe grzywny w wysokości około 3,8 mld euro 
na głównych europejskich producentów pojazdów ciężarowych 
Daimler, MAN, Volvo/Renault, DAF, Iveco i Scania. Od 1997 
r. do początku 2011 r. producenci zawierali kartele dotyczące 
cen, podwyżek i technologii

Wyrządzona szkoda
Można założyć, że klienci płacili zbyt wysokie ceny przy zakupie lub leasingu średnich i ciężkich samochodów 
ciężarowych jeśli nabyli pojazdy po 1997 roku od producentów uczestniczących w kartelu. Szacowany 
wzrost ceny w tym przypadku wynosi zwykle około 10-20% ceny zakupu. 

Wykonanie roszczenia
W ostatnich latach ustawodawcy i sądy znacznie ułatwiły dochodzenie roszczeń odszkodowawczych 
spowodowanych naruszeniem przepisów antykonkurencyjnych. Decyzja o nałożeniu grzywny jest wiążąca dla 
procedury odszkodowawczej, więc nie trzeba jej szczegółowo udowadniać. W sądzie nadal obowiązuje 
zasada, że kartele same w sobie dążą do zawyżania cen, a tym samym do wyrządzenia szkody 
zainteresowanym klientom. Dokładną kwotę szkody można uzgodnić przy użyciu konkretnych metod 
ekonometrycznych.

Zalety LitFin: szybciej i bezpieczniej

• Doświadczenie: LitFin reprezentuje ponad 250 firm z Niemiec, Włoch, Austrii i Europy 
Wschodniej w procesach przeciwko kartelom pojazdów ciężarowych. Liczą one ponad 10 tys. 
pojazdów ciężarowych  oraz wartość należności ok. 150 milionów euro.

• Prawna wiarygodność: LitFin planuje wnieść pozew zbiorowy w Holandii, gdzie tego typu 
powództwo jest szeroko rozpowszechnione i uznawane. W Niemczech natomiast sytuacja jest 
inna - w tym przypadku modele pozwów zbiorowych wiążą się z dużą niepewnością prawną i 
istnieje ryzyko, że powództwo zostanie oddalone (jak pokazują ostatnie decyzje w Monachium i 
Hanowerze).

• Szybkość: pozew w Holandii zaplanowano na czerwiec 2020 roku. Sądy holenderskie znane są z 
szybkiego i kompetentnego postępowania. Można zatem założyć, że postępowanie sądowe 
doprowadzi do szybszego rozstrzygnięcia niż ma to miejsce obecnie w Niemczech

• Sprawdzony zespół: LitFin jest reprezentowany przez renomowaną firmę prawniczą Stek oraz 
zespół międzynarodowych ekonomistów, którzy mają doświadczenie w holenderskiej jurysdykcji 
i prawie konkurencji.
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Holandia - atrakcyjna jurysdykcja

Holandia stała się jedną z najbardziej 
atrakcyjnych jurysdykcji w UE z zakresu roszczeń 
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa 
konkurencji. Żadne inne państwo członkowskie 
nie prowadzi tak szeroko rozległych postępowań 
za naruszenie praw konkurencji - sądy w Holandii 
uważane są za szybkie i pragmatyczne, a 
ustawodawstwo jest korzystne dla 
wnioskodawców. Grupowanie roszczeń jest 
rozpoznawane, a sądy holenderskie mają bogate 
doświadczenie w tego typu  sprawach.

W przypadku kartelu pojazdów 
ciężarowych oznacza to:

Dopuszczalność pozwu zbiorowego
W Holandii uznaje się powszechnie pozwy 
zbiorowe dużej liczby poszkodowanych. Nie ma 
zatem ryzyka odrzucenia z przyczyn formalnych, 
jak miało to miejsce w Monachium w lutym 2020 
r. i w Hanowerze w maju 2020 r.

Szybszy proces
Podczas gdy w Niemczech decyzję w sprawie 
dopuszczalności pozwów zbiorowych można 
otrzymać za ok. 4 lata (co oznacza, że dopiero 
wtedy będzie można rozwiązać rzeczowe 
problemy ws.  np. wielkości spowodowanych 
szkód) w Holandii pytania dot. rzeczowych  
problemów mogą być zadawane od samego 
początku rozprawy.

Silni prokuratorzy
Wiele roszczeń odszkodowawczych przeciwko 
kartelom producentów samochodów ciężarowych 
było już rozpatrywanych w Amsterdamie. 
Oznacza to, że LitFin ma możliwość skorzystania 
z wszelkich pozytywnych zmian jakie zaszły w 
prawie co może doprowadzić do ugodowego 
stanowiska karteli w celu osiągnięcia sprawnego 
konsensusu.

Podobne postępowania przed sądami 
holenderskimi

W Holandii rozpatrywanych jest wiele skarg o 
odszkodowanie z tytułu naruszenia prawa 
antymonopolowego (>100 mln euo) dot. na 
przykład:

• Kartelu ładunków lotniczych
• Kartelu producentów pojazdów ciężarowych
• Kartelu woskowego
• Kartelu producentów chloranu sodu
• Kartelu producentów wind
• Kartelu rozdzielnic izolowanych gazem

Niższe koszty
Koszty sądowe w Holandii są znacznie niższe niż 
w Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Dzięki temu 
LitFin może zaoferować swoim klientom lepsze 
warunki niż w przypadku pozwu w innej 
jurysdykcji.

Dłuższe okresy przedawnienia
Okresy przedawnienia w Niderlandach są 
znacznie dłuższe niż w Niemczech, dlatego 
roszczenia dot. pojazdów ciężarowych można 
zgłaszać od wczesnego etapu działalności 
kartelu (od 1997 roku).



Reprezentacja prawna

Stek Advokaten jest holenderską kancelarią prawną, która posiada swoją siedzibę w Amsterdamie. 
Zespół 50 prawników prowadzi doradztwo prawne z zakresu prawa spółek, finansów, sporów 
sądowych i prawa konkurencji. W tych obszarach Stek oferuje zindywidualizowane rozwiązania 
prawne na najwyższym poziomie i jest regularnie uznawany przez europejskie rankingi (Chambers 
Europe, Legal500) za wiodącą kancelarię prawną. 

Specjaliści Stek ds. prawa konkurencji nadzorują szereg 
najważniejszych antykonkurencyjnych sporów w Europie:

• Kartel producentów części telewizorów: Reprezentowanie 
Samsung SDI w miliardowych postępowaniach o 
odszkodowanie

• Lotniczy kartel frachtowy: Reprezentowanie amerykańskiej 
linii lotniczej w obronie przed roszczeniami o wartości ponad 
300 milionów euro

• Kartel podróżniczy: Reprezentowanie biur podróży 
Corendon i Thomas Cook w dochodzeniu roszczeń za kilka 
milionów euro

“Wysoko doświadczeni
i kompetentni prawnicy
z dobrym podejściem do 
swoich klientów;”

“Wysokiej jakości usługi
prawne; doskonałe 
indywidualne podejście i
elastyczność”

LEGAL500 - 2020
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Reprezentacja prawna

Stek o LitFin
“Z przyjemnością współpracujemy z LitFin w sprawie kartelu producentów pojazdów 
ciężarowych. Jest to jedno z największych roszczeń odszkodowawczych w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat w Europie. LitFin oferuje swoim zróżnicowanym klientom i partnerom znaczną 
wartość dodaną. Jesteśmy dumni ze współpracy z nimi.“

W Stek nasz zespół ds. karteli samochodów ciężarowych jest prowadzony przez Rubena 
Elkerbouta i Gerbena Smita - dwóch sprawdzonych ekspertów w dziedzinie prawa konkurencji i 
sporów sądowych.
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Ruben Elkerbout - Partner

Prawo konkurencji i spory sądowe

“Bardzo pragmatyczny znakomity prawnik i świetny strateg.’’

“Jego wiedza na temat prawa konkurencji jest fantastyczna. Byliśmy bardzo 

zadowoleni z jego pracy i rezultatów.”

Chambers Europe - Prawo konkurencji/ Prawo europejskie

Gerben Smit - Partner

Spory sądowe

“Bardzo pragmatyczny sposób rozwiązywania problemów’’

“Właściwe połączenie umiejętności prawnych, strategicznych i biznesowych”

“Szybki, otwarty i pragmatyczny. Naprawdę wyjątkowy.”

Chambers Europe and Global - Rozwiązywanie konfliktów
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Zastrzeżenie: Treści zawarte w tym dokumencie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady 
prawnej oraz nie tworzą ani nie sugerują istnienia relacji prawnik-klient. Niniejszy dokument nie stanowi oferty 
zawarcia umowy, obietnicy zawarcia umowy, oferty publicznej ani żadnego innego aktu prawnego, niezależnie od 
jego treści lub oznaczenia. Każda dalsza współpraca podlega procesowi zatwierdzenia, co może ostatecznie 
doprowadzić do oferty zawarcia umowy między LitFin a potencjalnym klientem. 

LitFin Capital a.s. został wpisany do Narodowego Banku Czeskiego na listę osób prowadzących zarządzanie 
aktywami porównywalnych do zarządzania w rozumieniu art. 15 ustawy nr 240/2013 Coll. o spółkach 
inwestycyjnych. Czeski Bank Narodowy nie nadzoruje osób wpisanych na tę listę ani ich działalności.

Wszystkie dokumenty i informacje dotyczące LitFin i jego partnerów i/lub ich działalności biznesowej uzyskane 
przez którąkolwiek ze stron z dowolnej formy komunikacji od czasu nawiązania komunikacji, przed wysłaniem tej 
orientacyjnej oferty i możliwego zawarcia NDA, a także wszelkie inne dokumenty lub informacje, które LitFin lub 
partner deklarują jako poufne, są poufne. LitFin nie jest firmą prawniczą i nie udziela porad prawnych 
jakiegokolwiek rodzaju.

© 2020 LitFin Capital a.s. IČO: 08438412.

Maroš Kravec, LL.M. 
Managing Partner
kravec@litfin.cz 
+420 606 286 589
+44 750 601 4339 
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