A Legrand Csoport
Versenykódexe

KULTÚRÁNK, ELKÖTELEZETTSÉG EINK

A becsületes és
tisztességes verseny
lehetővé teszi a piacok
optimális működését,
egyben a hosszú távú
innovációhoz is
hozzájárul

A Legrand és alkalmazottai
magatartását szabályozó
általános irányelveket a Csoport
kulcsfontosságú értékeit
körvonalazó Etikai Kódex
határozza meg. Ezek az értékek a
jogszabályoknak, különösen a
versenyjogi normáknak való
megfelelésen alapszanak.

A Legrand elleni peres eljárás a
Csoport jó hírnevét, pénzügyi
szilárdságát, és akár üzleti
tevékenységének fenntartását is
veszélyeztetheti. A versenyjogi
szabályok megszegése nagyon
komoly cselekmény, amelyért a
munkavállaló a munkáltatóval és
a hatóságokkal szemben is felel.

Az egészséges és tisztességes
verseny biztosítja a piacok lehető
leghatékonyabb működését,
valamint ösztönzi a hosszú távú
innovációt.

Kérem, olvassa el figyelmesen
a következő oldalakat, és
szigorúan tartsa be az itt foglalt
utasításokat.

Ez a szemlélet azonban csak
akkor jut érvényre, ha azt minden
munkavállaló támogatja, és üzleti
kapcsolatain keresztül napi
szinten előmozdítja. A személyzet
által elkövetett bármiféle jogsértés
miatt az illetékes hatóságok
eljárást indíthatnak a Legrand
ellen, ami súlyos pénzügyi és
büntetőjogi szankciókat
eredményezhet. Ez okból
szeretnénk a csoport teljes
személyzetével érzékeltetni a
tisztességes üzleti gyakorlat
követésének fontosságát,
valamint az ettől való eltérés
kockázatainak komolyságát.

Gilles Schnepp
Elnök-vezérigazgató

A Legrand Csoport
Versenykódexe
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Jelen irányelvek célja,
hogy segítségükkel
felismerhetőek legyenek
a Legrand Csoport
körében tilalmas
magatartások, valamint a
kockázatokkal fenyegető
helyzetek

1. Bevezetés

■ Az útmutató használata
Jelen útmutató célja, hogy tájékoztassa a
Legrand munkavállalóit a versenyjoggal
kapcsolatos gyakorlatokról és
szabályokról. E témakör a személyzet
minden tagját érinti.
A mögöttes jogelvek megértésének
megkönnyítése érdekében az útmutató
közérthető nyelvezettel íródott, és nem tér
ki a versenyjog minden szabályára, sem
minden potenciálisan magas kockázattal
járó szituációra. Az egyes pontok
értelmezésével kapcsolatos problémák,
kérdések esetén a Csoport Jogi Részlege
készséggel megad minden szükséges
segítséget.
Az útmutató ismerteti azokat a magas
kockázattal járó szituációkat, amelyekkel a
Legrandhoz hasonló ipari vállalatok
találkozhatnak. Fontos megérteni, hogy
minden, egy adott piacon a verseny
mértékének megváltozását vagy
csökkentését akár szándékoltan, akár
önkéntelenül eredményező magatartást és
gyakorlatot a lehető legnagyobb
gondossággal kell megközelíteni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez az
útmutató nem kimerítő jellegű, és nem
célja versenyjogi szakembert képezni a
munkavállalókból. Mindazonáltal gyakorlati
segítséget nyújt mind a Csoporton belül
tiltott magatartások, mind a magas
kockázattal járó helyzetek felismerésében.

Kérjük, kétség esetén lépjen kapcsolatba
a Csoport Jogi Részlegével, amely
szakszerű tájékoztatást tud nyújtani a
témával kapcsolatban.
■ Emlékeztető a Legrand gazdasági
láncáról
A Legrand gazdasági lánc a következő
szereplőket foglalja magában:
- felszálló ág: alapanyag beszállítók,
szolgáltatásbiztosítók és alvállalkozók;
- leszálló ág: az elsődleges forgalmazási
csatornák összessége, beleértve a
nagyobb forgalmazókat és beszerzési
központokat, valamint a
végfelhasználókat;
- közvetetten: a Legrand megoldások
szabályozói.
A Legrand fontos tényező ebben a
gazdasági láncban. Jelentős szerepet
vállal szakmai érdekképviseletekben, és
gyakran birtokol tekintélyes piaci
részesedést, ezért különös gondossággal
kell biztosítania a versenyjogi szabályok,
különösképpen a piaci erővel való
visszaéléssel kapcsolatos normák
betartását.
Nem szabad elsiklanunk ezen kockázat
felett azáltal, hogy alábecsüljük a
versenyjogi szabályoknak való
megfelelés ránk vonatkozó jogi
követelményeit.

Az árrögzítés és a piac
felosztásáról való
megállapodások
számítanak a
legkomolyabb
jogsértéseknek

2. Tiltott gyakorlatok

Az alábbi listában azokat a főbb
gyakorlatokat soroljuk fel, amelyek
a legtöbb országban tiltottak, és
amelyeket így mindenképpen
kerülni kell.
Ezek zömmel a gazdasági lánc
azonos fokán álló, rivális vállalatok
közötti megállapodások és
információcserék, de előfordulnak
közöttük a termelési lánc különböző
fokain működő vállalatok (pl.
beszállítók, forgalmazók,
kiskereskedők, vásárlók) közötti,
ún. vertikális megállapodások is.
■ Versenytársak közötti tiltott
megállapodások
A valamely piac azonos szintjén
működő több vállalat között létrejött
megállapodások, vagy összehangolt
tevékenységek egyértelműen a
versenyjogi szabályokba ütköznek, és
elvből tilosak, amennyiben – a
teljesség igénye nélkül – a
következőkre vonatkoznak:
• árrögzítés (egy évre, földrajzi
területre, termékcsaládra, stb. nézve);
• a földrajzi területek, vásárlók vagy
piacok felosztása;
• a termelés vagy kapacitások
korlátozása;

• bizalmas információk cseréje;
• közbeszerzési pályázatokon való
indulás egyeztetése, fontos információk
megosztása;
• versenytársak bojkottálása.
Az árrögzítésre és a piac felosztására
vonatkozó megállapodások számítanak
a legsúlyosabb jogsértéseknek ezen
nem kimerítő jellegű felsorolásból.

A piaci szereplőket
tilos korlátozni
saját áraik szabad
megállapításában
■ Tiltott vertikális megállapodások
Itt az egy adott piacon belüli gazdasági
lánc különböző szintjein működő
vállalatok közötti, a versenyre kiható
megállapodásokról van szó.
Fontos elkerülni többek között az
alábbiakat érintő gyakorlatokat:
• megegyezés egy vagy több
forgalmazóval a forgalmazó által a
végfelhasználók felé megszabott
kiskereskedelmi ár rögzítéséről;
• megegyezés egy vagy több
forgalmazóval a haszonkulcs
rögzítéséről.
Minden szereplőnek szabadon, a
felmerült költségek függvényében kell
meghatároznia árait, és ebben őket
befolyásolni tilos.
A beszállítók mindemellett javaslatot
tehetnek forgalmazóiknak a
kiskereskedelmi árról, de ezeket az
árakat nem kényszeríthetik rájuk, mivel
ez a verseny igazolhatatlan korlátozását
jelentené.

■ Információk megosztása
versenytársakkal
Bizalmas gazdasági információk
versenytársak közötti cseréje
átláthatóbbá teszi a piacot, csökkenti a
bizonytalanságot a versenytársak
viselkedésével és stratégiájával
kapcsolatban, így korlátozza a versenyt
és növeli a versenytársak közötti
együttműködés kockázatát.
Ennek megfelelően a munkatársaink
számára tiltott, hogy gazdaságilag
érzékeny információkat osszanak meg
versenytársakkal, így többek között:
• Jelenlegi, jövőbeni és múltbéli
árakat;
• A paci részesedést;
• Árréseket;
• Nyereségadatokat;
• Gyártott
vagy
forgalmazott
mennyiségeket;
• Ügyfelek neveit;
• Az értékesítés kondícióit;
• A közbeszerzési pályázatokkal
kapcsolatos szándékot;
• A cég becsült költségeit;
• Forgalmazási technikákat;
• Befektetési és innovációs terveket.

Bizonyos esetekben megengedett a
versenytársak számára, hogy
érzékeny információkat cseréljenek ki
egymással. Ilyenek a szakmai
egyesületek keretei között végzett
tevékenységek, valamint azok a
helyzetek, amelyek jogszerűségét a
jogi osztály megerősítette. Egyes
esetekben, ha az egy jogi
megállapodás megkötéséhez, vagy
egy beruházás/értékesítés
vonatkozásában tartott tárgyalások
lefolytatásához szükséges, valóban
lehetséges az információcsere. Az
ilyen információcserék tartalmával és
az érintett témákkal kapcsolatban a
jogi osztálytól kell jóváhagyást kérni.

Hogyan reagáljunk?
A Legrand Csoport tiltja a fent felsorolt gyakorlatokat.
Ha Ön valamely ilyen tiltott gyakorlat megvalósulását érzékeli vagy erre
gyanakszik, kérjük, a lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba az etikai kérdésekért
felelős képviselővel.
Ha Önt akár írásban (levél, fax, e-mail útján), akár szóban, tiltott megállapodással,
vagy általánosságban a fent felsorolt gyakorlatok valamelyikével kapcsolatba
hozható módon megkeresi valamely versenytárs vagy más harmadik személy,
meg kell tagadnia a tárgyalásban való részvételt, és tájékoztatnia kell feletteseit.

A versenyjogi
szabályok
betartása

3. Veszélyes
gyakorlatok, amelyek
jogszerűsége a
körülményektől függ

Egyes gyakorlatok legalitása a
körülményektől és a piac
szerkezetétől függ. Az ilyen
tevékenységek (együttműködési
megállapodások aláírása, stb.)
jogszerű célok elérését szolgálják,
de elengedhetetlen, hogy a
gyakorlatba ültetésük a versenyjogi
szabályoknak megfelelően történjen.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy
jogszerű célkitűzés elérésére való
törekvés akaratlanul is kihathat az
adott, vagy valamely kapcsolódó
piac valamely résztvevőjére, illetve
megsértheti a verseny feltételeit.
Minden esetben feltétlenül
kapcsolatba kell lépni a Csoport jogi
osztályával, és tisztázni a tervezett
megállapodás vagy tevékenység
jogszerűségét.
■ Versenytársak közötti
megállapodások
A versenytársak közötti megállapodások
kockázatot jelenthetnek a Csoportra
nézve. Ezek a helyzetek nem feltétlenül
tilalmasak, de ilyen esetekben először
mélyrehatóan elemezni kell a szituációt,
valamint a tervezett megállapodás
feltételeit és rendelkezéseit.
Az ilyen megállapodások alapvető célja
nem lehet két vagy több társaság közötti
verseny korlátozására.

Ilyen megállapodások például a
következők:
• A gyártási eszközök közös
használatára irányuló megállapodások;
• Ipari együttműködési megállapodások;
• Technológia átadási megállapodások
(pl. szabadalom licenszelésére vagy
átruházására vonatkozó megállapodások);
• Közös marketingtevékenységre vonatkozó megállapodások;
• Szabványosítási megállapodások;
• A közbeszerzési pályázati felhívásokra
való közös válaszadás.

Az egyes
megállapodásokat –
azok aláírását
megelőzően – a jogi
osztály véleményezi.

■ Adásvételi megállapodások
versenytársak között
Egy vállalat dönthet úgy, hogy szállít
valamely versenytársa részére, illetve
készleteket vásárol egy versenytárstól.
Az ilyen megállapodásoknak azonban
igazolhatóaknak kell lenniük. A
megállapodások nem lehetnek a
versenytársakra (kiváltképp termelési
kapacitásaikra és áraikra) vonatkozó
bizalmas információk megszerzésének
burkolt módjai.
Következésképpen, a versenytársak
közötti adásvételi megállapodások
céljából tartott tárgyalásokon csak az
adott megállapodáshoz tartozó
termékekre vonatkozó információk
cserélhetőek ki. Tilos más termékek
vagy árak megvitatása harmadik felek
vonatkozásában.
A versenyhatóságok nem támogatják
automatikusan az ilyen megállapodások
megkötését, ezért kérjük, minden ilyen
lépés előtt először lépjen kapcsolatba a
jogi osztályunkkal.

■ Vertikális megállapodások
Fontos, hogy ne kíséreljük meg
korlátozni a másik szerződéses fél
gazdasági szabadságát. Ez okból
kérjük, lépjen kapcsolatba a jogi
osztállyal, ha az alábbiak valamelyikére
irányuló megállapodást kíván kötni:
• kiskereskedelmi árak ajánlása;
• valamely fél piaci működési
területének korlátozása;
• annak megtiltása valamely fél
számára, hogy a Legrand
versenytársaival üzleti kapcsolatot
tartson fenn (pl. a rivális beszállítóktól
való készletvásárlás mértékének
korlátozásával, vagy annak
kikötésével, hogy a fél kizárólag a
Legrandtól vásárolhat készleteket);
• a
fél
korlátozása
ügyfélköre
bővítésében;
• annak vállalása, hogy kizárólag a
másik szerződéses féltől vásárolunk
készleteket, és más szolgáltatókat /
szállítókat nem keresünk fel;
• annak vállalása, hogy egy adott
területen kizárólag a másik
szerződéses félnek szállítunk, és más
forgalmazókat nem keresünk fel (pl.
területi kizárólagosság biztosításával).

A domináns piaci
helyzet fokozott
elővigyázatosságot
kíván meg

■ A piaci erővel való visszaélés
tilalma
A piaci erővel való visszaélés az a
versenyellenes gyakorlat, amikor egy
domináns pozícióban lévő – azaz „piaci
erővel” rendelkező – vállalat úgy
törekszik fenntartani vagy megerősíteni
helyzetét, hogy lezárja a piacot az új
szereplők előtt, illetve a meglévő
versenytársakat kizárja abból, ezzel a
végfelhasználókat és fogyasztókat
hátrányos helyzetbe hozva.
Egy piacon betöltött domináns pozíció
legfontosabb jelzője a piaci részesedés.
Az érintett, versenyjogi szabályok
értelmében vett piac egy kezdeti
elemzés során jelentheti a Csoport
különféle Stratégiai Üzleti Területeinek
(SÜT) szegmenseit.
A Legrand Csoport akkor tekinthető
domináns pozíciót betöltőnek, ha piaci
részesedése 50%-nál magasabb.
Ugyanez a helyzet akkor, ha a birtokolt
piaci részesedés valamivel
alacsonyabb, nagyjából 30-40%, de
nincs olyan versenytárs, amelyik elég
erős pozícióban lenne a hatékony
versenyhez (gyakran ez a helyzet áll
fenn, ha a versenytársak piaci
részesedései nem haladják meg a
15-20%-ot).

Ilyen esetekben a lehető legnagyobb
gondossággal kell eljárni, a jogi osztály
segítségét kérve, hogy pontosabb képet
kaphassunk a „domináns pozíció”
fogalmának jelentéséről és a
tevékenységünk során felmerülő
kockázatokról.

Ha bebizonyosodik a domináns piaci
pozíciónk, feltétlenül tartózkodnunk kell
minden, esetlegesen jogsértő,
versenyellenes magatartástól, beleértve
többek között a következőket:
• Különböző termékek árukapcsolásos
értékesítése;
• Tisztességtelenül alacsony, vagy a
költségeknél alacsonyabb árak, vagy
ellenkezőleg, túlzóan magas árak;
• Diszkriminatív árak vagy eladási
feltételek;
• Az értékesítés indokolatlan megtagadása;
• Kiskereskedelmi árak vagy árrések
rákényszerítése a forgalmazókra;
• A fogyasztói hűség növelését célzó
olyan engedmények, kedvezmények,
amelyek nem indokolhatóak a nagyobb
mennyiségből eredő gazdaságossággal
vagy a hatékonyság emelkedésével;
• A
készletekre
vonatkozó
kizárólagosság
rákényszerítése
valamely forgalmazóra vagy vásárlóra;
• Annak rákényszerítése valamely
forgalmazóra vagy vásárlóra, hogy
forgalmából egy garantált minimumot
különítsen el a szállító részére, vagy felé
egy garantált minimum eladási
mennyiséget vállaljon.

Hogyan reagáljunk?
Ha bármiféle kétsége támad aktuális helyzete, vagy azon helyzet jogszerűségével
kapcsolatban, amelybe a csoportot bevonni készül, lépjen kapcsolatba
feletteseivel, illetve a jogi osztállyal.
A gazdasági lánc valamely szereplőjével (versenytársakkal, forgalmazókkal vagy
vásárlókkal) tervezett megállapodásokat jogszerűségük ellenőrzése céljából be
kell nyújtani a jogi osztálynak jóváhagyásra.

Hasonlóképpen, a fent említett, paci erővel való visszaélésnek tekinthető
gyakorlatok semmi esetre sem kezdhetőek meg a jogi osztály előzetes
jóváhagyása nélkül.

Ha bizalmas információkhoz van hozzáférése a Legrand Csoport valamely
működési területén jelenlévő versenytársakkal kapcsolatban, kérjük,
tájékoztassa erről a körülményről a jogi osztályt.

Az egyesületeknek,
szakmai
szervezeteknek
hasznos, jogszerű
szerepet kell
betölteniük

4. Gyakorlati javaslatok:
konkrét helyzetek,
amelyekre különös
figyelmet kell fordítani

Az alább felsorolt helyzetek némelyike
bizonyos esetekben azzal járhat, hogy a
cég megsérti a versenyjog szabályait.
Kérjük, lehetőség szerint kerülje el az ilyen
helyzeteket, bekövetkezésük esetén pedig
tegyen meg minden szükséges
óvintézkedést.
Íme néhány példa.
■ Szakmai egyesületeket / Szabványosítási
szervezeteket érintő gyakorlat
A szakmai egyesületek és szervezetek
összefogják a gazdasági lánc minden
résztvevőjét, beleértve a versenytársakat
is.
Valamely iparág érdekei megvédésének
és előmozdításának ürügye alatt az ilyen
szervezetek által tartott különféle
találkozók és rendezvények lehetőséget
biztosítanak a versenytársaknak a
találkozásra és információcserére, így
fennáll a versenyjogi szabályok
megsértésének lehetősége.
Minden szükséges óvintézkedést meg kell
tenni annak érdekében, hogy a Csoport
ne legyen kitéve ezeknek a
kockázatoknak. Minden esetben tartsa
szem előtt azt, hogy az ilyen
rendezvényeken való részvételnek a
Csoport valamilyen szükségletét kell
kielégítenie, és az egyesületnek hasznos
és legitim szereppel kell rendelkeznie.

Kérje az egyesület
jogi osztályának
előzetes
jóváhagyását
minden kérdéses
üzleti gyakorlat
esetében
Különös figyelemmel kezelendőek az
ilyen szakmai egyesületeken keresztül
megvalósuló egyeztetések. Emiatt
minden esetben előre bizonyosodjon
meg a következőkről:
• az egyesület vagy szervezet olyan
belső szabályzattal rendelkezik,
amelynek révén tagjai tisztában vannak a
versenyjogi normákkal;
• a találkozókat egy tiltott gyakorlatra
nem utaló napirend köré szervezik.
Minden találkozó után jegyzőkönyvet kell
készíteni.
Ha a találkozó során a versenytársak
képviselői tiltott gyakorlatot valósítanak
meg, vagy arra akár csak utalnak,
haladéktalanul szólítsa fel őket az erről
való tárgyalás abbahagyására,
nyilvánosan és egyértelműen fejezze ki
egyet nem értését, és bizonyosodjon
meg róla, hogy a találkozó
jegyzőkönyvében ez feljegyzésre került.
Végül hagyja el a találkozót.

A szakmai egyesületen vagy szervezeten
keresztül lebonyolított üzletek kényesnek
bizonyulhatnak a bizalmas gazdasági
információk kicserélése, egyes kutatási
eredmények megosztása, vagy az egyes
tagok által más tagok számára tett
szívességek miatt.
Minden esetben kérje ki az egyesület jogi
részlegének, és/vagy a Csoport jogi
osztályának az előzetes jóváhagyását az
ilyen gyakorlatok, illetve a megosztott
információk tekintetében.

Legyen fokozott
figyelemmel a nem
hivatalos
egyeztetések során

■ Elkerülhetetlen / nem hivatalos
találkozók a versenytársakkal
Különféle okokból találkozókra kerülhet
sor az egyes versenytárs vállalatok
képviselői között. Általában az ilyen
találkozók nem hivatalosak, és az
elhangzottakról nem készül feljegyzés.
Legyen különösen óvatos az ilyen
találkozók során.
Kérje ki felettesei előzetes jóváhagyását
a találkozón való részvétel
indokoltsága, valamint az ott
esetlegesen felmerülő információk
kapcsán.
Ezen találkozók nem hivatalos és
bizalmas természetük ellenére sem
eredményezhetik tiltott gyakorlatok
megvalósulását sem az Ön, sem a
versenytársak oldaláról.
Ha valamely versenytárs képviselője
olyan témát hoz fel, amit nem
szabadna, fejezze ki egyet nem értését,
hagyja el a találkozót további
hozzászólás nélkül, és értesítse
feletteseit.
■ Nem az esetleges megvásárlás
céljából szervezett gyárlátogatások
Olyan gyárlátogatások, amelyek célja
nem a gyár esetleges megvásárlása
vagy eladása, csak az érintett
munkatárs felettesei, vagy a jogi osztály
jóváhagyásával szervezhetőek.

Az ilyen látogatások során tilos
érzékeny témákra vonatkozó
kérdéseket feltenni.
Valamely gyár esetleges megvásárlása
vagy értékesítése céljából szervezett
gyárlátogatások lebonyolítása minden
esetben a Csoport ’Corporate
Development’ osztályának a
felelőssége.
■ A leányvállalatok és cégek
adásvételét megelőző tárgyalások
Mielőtt egy vállalat megvásárlása,
illetve értékesítése céljából kapcsolatba
lépne egy adott versenytárssal, kérjen
tájékoztatást és képzést a Csoport jogi
osztályától a megvalósítani kívánt
magatartásra, valamint a tárgyalások
során esetlegesen felmerülő
információkra vonatkozóan.
Bizonyos információkat csak a
vásárlási / értékesítési folyamat utolsó
szakaszaiban, a tranzakció által
megkívánt titoktartási szintnek
megfelelő személyzet igénybevételével
(Corporate Development osztály és
Főigazgatóság) lehet kicserélni.

Hogyan reagáljunk?
Tartózkodnia kell az olyan eseményeken való részvételtől, amelyekben a
csoportnak nincs érdekeltsége.
Tartózkodnia kell továbbá az olyan, szakmai egyesületek által szervezett
találkozókon való megjelenéstől, illetve részvételtől, amelyeken a versenyjog
betartására vonatkozó garanciák nem biztosítottak.
Legyen proaktív az üzleti találkozók szervezésében és az azokon való részvétel
során! Már előre világos képpel kell rendelkeznie a találkozókon felmerülő
tárgykörökről.
Ha bármiféle tiltott gyakorlatot észlel vagy tapasztal, akár valamely szakmai
egyesület, akár más találkozó során, követelje annak abbahagyását. Ha hivatalos
találkozóról van szó, kérje ezen követelése feljegyzését a jegyzőkönyvbe. Ha a
problémás kérdés tárgyalása folytatódik, hagyja el a találkozót, illetve
rendezvényt, és értesítse a Csoport jogi osztályát.
Ha beruházás, illetve értékesítés előtti találkozón vesz részt, javasoljuk, hogy
lépjen kapcsolatba a Corporate Development osztállyal, és kérjen tájékoztatást
arról, hogy mely elemekről folytathat tárgyalást, és melyekről tilos információt
megosztania.
Ha valamely versenytárs, ügyfél, illetve egyéb harmadik fél reklamációt nyújt be
Önnek a Csoport versenyellenes tevékenységekben való részvételét illetően,
azonnal értesítse a Csoportot a felmerült helyzetről. Mindenek előtt tájékoztassa a
reklamáló céget / személyt arról, hogy legjobb tudomása szerint a Csoportnál
versenyellenes tevékenységek kockázata nem áll fenn, de mélyreható kivizsgálás
céljából továbbítani fogja a reklamációt a megfelelő részleghez.
Végül, ha kételyei merülnek fel a Csoport valamelyik jól bevált gyakorlatával
kapcsolatosan, lépjen kapcsolatba a jogi osztállyal. Az, hogy a gyakorlat régóta
létezik, ne térítse el kételyei felvetésétől.

5. Összegzés
A kétségek eloszlatása
érdekében rutinszerűen
kérje ki a Csoport jogi
osztályának
állásfoglalását
Jelen útmutató célja, hogy a Legrand
Csoport munkavállalói képet
kaphassanak a versenyjog alapelveiről.
Sok szabály a józanészen alapul, pl.
hogy a Csoport magatartása (a) nem
akadályozhatja a közvetlen
versenytársak szabad hozzáférését a
piachoz, és (b) nem akadályozhatja
forgalmazóinak és vásárlóinak üzleti
szabadságát.
Más gyakorlatok azonban a
jogrendszer mélyrehatóbb ismeretét
igénylik: ha a legkisebb kétsége is
felmerül, kérjük, lépjen kapcsolatba a
Csoport jogi osztályával, hogy az a
megtenni kívánt lépést engedélyezze.
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