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Antitröst ve Rekabet Hukuku İlkesi
İlke Beyanı:
3M, global olarak tüm antitröst ve rekabet hukuku yasalarına ve düzenlemelerine uyarak, adil ve etkin bir
rekabette bulunmayı amaçlar. Fiyatları sabitleme yönünde yapılan rakipler arası anlaşmalar gibi belirli ticari
faaliyetler her zaman bu yasaları ve bu İlkeyi ihlal eder. Belirli kısıtlayıcı arz ya da dağıtım anlaşmaları ya da
pazardaki güçlü pozisyonun rekabete zarar veren şekilde kullanılması gibi diğer birçok ticari faaliyet de bu yasaları
ve bu İlkeyi ihlal edebilir. Antitröst yasaları ve rekabeti koruma yasaları, ülkeden ülkeye farklılık gösterdiği ve
karmaşık olduğu için, ticari faaliyetlerin bu yasalar tarafından düzenlenebileceği durumlarda 3M çalışanları kendi iş
birimlerinin atanmış hukuk müşavirine danışmalıdır.
Amaç:
Bu İlke, 3M'in küresel olarak tüm antitröst ve rekabet hukuku yasalarına uymasını sağlamaya yardımcı olur. Bu
yasalara uyulmaması, 3M ve bireysel olarak çalışanlar için tazminatlara ve para cezalarına, önemli ticari kesintilere
yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir.
Bu İlke, global olarak tüm çalışanlar için geçerlidir ve 3M adına hareket eden üçüncü taraflar için de geçerli olabilir.
Bir üçüncü tarafın ne zaman Davranış Kuralları İlkeleri kapsamında olabileceği ile ilgili bilgi almak için Uyum
İlkesi'ne bakın.
Ek Yönergeler:
• Rakiplerle yapılması önerilen her görüşme, atanmış 3M hukuk müşavirinizle önceden gözden geçirilmelidir.
• Herhangi bir rakibe, rekabetin herhangi bir yönü hakkında aşağıdakileri içeren, bir anlaşma veya mutabakat
önermeyin ya da anlaşma ya da mutabakat yapmayın:
• Fiyatlar
• Satış şartları veya koşulları
• Teklifler veya teklif faaliyetleri
• Müşteri, kanal veya ürün hatlarının tahsisi
• Alanlar ya da coğrafi bölgelerin tahsisi
• Üretim kapasitesi veya hacimleri
• Sektör veya Pazar koşulları
• Maliyetler, karlar veya marjlar
• Herhangi bir müşteri, tedarikçi ya da diğer firma ile iş yapma ya da yapmama
• Uygun olmayan anlaşma ya da etkileşim görüntüsü oluşturabilecek tartışmalar veya görüşmelerden kaçının.
• Ticari Birlik ya da Standart Belirleyici Organizasyonlara katılmadan önce Üyelik ve Katılım Standardı’nın
gerektirdiği adımları takip edin.
• Antitröst ve rekabet hukuku yasalarının uygulanması karmaşıktır. Aşağıdaki durumlardan herhangi birini
gerçekleştirmeyi düşünmeye başladığınızda, erkenden iş birimize atanmış hukuk müşavirine danışın:
• Tekelci satışlar ya da satın almalar
• Dağıtımcı ilişkileri ya da dağıtımcı ilişkilerini sonlandırma
• Seçimli fiyat indirimi
• Mal ya da hizmetlerde iskonto
• 3M ürünleri veya hizmetlerinin yeniden satılmasının kısıtlanması
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• Lisans sahibini ya da lisans vereni kısıtlayan teknoloji lisans anlaşmaları
• Baskın bir Pazar pozisyonu kazanmak ya da korumak için tasarlanmış faaliyetler veya programlar
Cezalar:
Antitröst ve rekabet hukuku yasalarına uyulmaması, 3M ve bireysel olarak sizin için tazminatlara ve para
cezalarına, önemli ticari kesintilere yol açabilir ve 3M'in itibarına zarar verebilir. 3M Davranış Kuralları ile ilgili
ihlallerde bulunanlar, işten çıkarılmaya varan disiplin cezalarıyla karşılaşacaktır.
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