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עיקרון ההגבלים העסקיים והתחרות
הצהרת עקרונות:
3Mמחויבת לפעול בתחרות הוגנת וערנית ,בהתאם לכל החוקים והתקנות בדבר הגבלים עסקיים
ותחרות ברחבי העולם .פעילויות עסקיות מסוימות ,כגון הסכמים בין מתחרים לקביעת מחירים ,לעולם
מהווים הפרה של חוקים אלה ושל עיקרון זה .רבות מפעילויות עסקיות אלה ,כגון הסכמי אספקה או
הפצה מגבילים מסוימים או שימוש בלתי-הוגן במעמד חזק בשוק על מנת לפגוע במתחרים ,עשויים
להוות הפרה של חוקים אלה ושל עיקרון זה .מאחר שחוקי ההגבלים העסקיים והתחרות משתנים
ממדינה למדינה והם מורכבים ,עובדי 3Mנדרשים להיוועץ ביועץ המשפטי הממונה על היחידה העסקית
שלהם ב -3Mבכל מקרה שבו חוקים אלה עשויים לחול על הפעילויות העסקיות שלהם .
היעד:
עיקרון זה מסייע להבטיח ש -3Mתציית לכל החוקים הנוגעים להגבלים עסקיים ותחרות ברחבי העולם.
הפרה של חוקים אלה עשויה להביא לעונשים אזרחיים ופליליים שיחולו על 3Mועל עובדיה באופן אישי,
לשיבושים משמעותיים של הפעילות העסקית ,ולגרום נזק למוניטין של 3M.
עיקרון זה חל על כל העובדים ברחבי העולם והוא עשוי לחול על גורמי צד שלישי הפועלים בשמה של
3M.
ראה 'עיקרון הציות' לקבלת מידע על מצבים שבהם עקרונות קוד ההתנהגות עשויים לחול על צד שלישי.
הנחיות נוספות:


כל דיון מוצע עם מתחרים חייב להיבדק מראש על-ידי היועץ המשפטי הממונה עליך ב-3M.



אל תציע ואל תגיע להסכם או הבנה עם שום מתחרה בנוגע להיבט כלשהו של תחרות ,כולל:










מחירים
תנאים או תניות של מכירה
הצעות מחיר או פעילויות של מתן הצעות מחיר
הקצאות של לקוחות ,ערוצים או קווי מוצרים
הקצאות של שטחים או מיקומים גאוגרפיים
ייצור קיבולת או נפחים
תנאי תעשייה או שוק
עלויות ,רווחים או שוליים
האם לקיים או לא לקיים פעילות עסקית עם לקוח ,ספק או חברה אחרת



הימנע מדיונים או מאינטראקציות עם מתחרים שעשויים ליצור מראית עין של הסכם או
אינטראקציה בלתי הולמים .
פעל בהתאם לשלבים הנדרשים בתקן הנוגע להשתתפות וחברות בארגון סחר או בארגון שקובע
תקנים לפני שתצטרף לארגונים אלה או תשתתף בהם.



החלת החוקים של הגבלים עסקיים ותחרות מורכבת .פנה ליועץ המשפטי הממונה עליך ב -3M
בשלב מוקדם ,כשאתה מתחיל לשקול אחד מההסדרים הבאים:






הסדרים של מכירה או רכישה בלעדית
קשרים או סיום קשרים עם מפיצים
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הזולת מחירים סלקטיבית
עסקאות חבילה של מוצרים או שירותים
הגבלת מכירה חוזרת של מוצרים או שירותים של 3M
הסכמי רישוי של טכנולוגיה המגבילים את מקבל הרשיון או את מעניק הרשיון
פעילויות או תכניות המיועדות להשיג או לשמר מעמד דומיננטי בשוק

ענישה:
הפרה של חוקי ההגבלים העסקיים והתחרות עשויה לגרור עונשים אזרחיים ופליליים שיחולו על 3M
ועליך באופן אישי ,שיבושים משמעותיים של הפעילות העסקית ונזק למוניטין של  .3Mהפרות של קוד
ההתנהגות של 3Mיגררו צעדים משמעתיים ,עד וכולל סיום העסקה.

