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L'Oréal moet van een jur in de Verenigde taten tientallen
miljoenen dollar etalen aan tart-up Olaplex.
De cometicagigant heeft handelgeheimen getolen, een
geheimhoudingplicht gechonden en patentreuk gepleegd, zo
werd vatgeteld in Wilmington. L'Oréal voerde enkele jaren terug
overnamegeprekken met Olaplex, waar minder dan dertig menen
werken. Daar werd een geheimhoudingovereenkomt geloten en
kreeg L'Oréal inzage in handelgeheimen en patenten. Het ging
daarij om een tweetal patenten ij een haarkleurproduct. Toen een
overname niet doorging, racht L'Oreal wat later een gelijkwaardig
product op de markt.
L'Oréal wa niet direct ereikaar voor een reactie. Het edrijf gaf
tijden de rechtzaak aan dat het zijn eigen product onafhankelijk
had ontwikkeld. Maar de jur wa het daar niet mee een en
oordeelde dat de onderneming ruim 91 miljoen dollar moet afdragen.
Ook werd geteld dat de actie tegen Olaplex opzettelijk waren. Dat
opent de deur voor de rechter om het chadeedrag nog aanzienlijk
te verhogen. en advocaat van Olaplex rekent overigen op een
minder hoge uitkering, zo liet hij weten.
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