Antitrust-policy
Ramuddens konsernovergripende retningslinjer for å fremme
fri konkurranse
DEFINISJON

Antitrustlovgivning er lover og forskrifter som skal hindre restriksjoner
av det frie marked. Dette kan for eksempel omhandle ulike
konkurransebegrensninger, monopoltyper eller kartelldannelser som
truer den frie konkurranse innen handel og næringsliv.
BAKGRUNN

Alle virksomheter, inkludert Ramudden, risikerer å ende opp i
situasjoner der konkurransen på markedet er satt ut av spill. Derfor er
det viktig at vi som selskap støtter den frie konkurransen og aldri
initierer noe som kan hindre, begrense eller forstyrre det frie
markedet. Vår oppførsel og organisasjon, skal bidra til å fremme
rettferdig konkurranse til fordel for kunder og klienter.
FORMÅL

Retningslinjene som omhandler antitrust og fri konkurranse, gir våre
ansatte, partnere, leverandører, kunder og andre interessenter en
tydelig beskjed om hvordan vi handler i ulike situasjoner, sammen
med de regler og prosedyrer som er gjeldende. De har til formål å
gjøre oss til gode samfunnsborgere, og å styrke Ramudden som
selskap. Det betyr også at den enkelte medarbeider skal føle seg trygg
på hva som gjelder hos oss.
RETNINGSLINJER FOR ANTITRUST

Ramudden følger lover og forskrifter som gjelder i det enkelte land for
antitrust og fri konkurranse. Vi tror at ærlig konkurranse og et
rettferdig spillerom, gir våre kunder gode fordeler og gir våre
sikkerhetsprodukter og – tjenester en positiv markedsmulighet,
utelukkende basert på vår høye kvalitet og faglige kunnskap.
Ved å følge retningslinjene nedenfor, kan vi redusere risikoen for at vi
bidrar til forvrengt konkurranse:
•
•
•

Vi deler ikke informasjon om prissetting eller lignende med
våre konkurrenter.
Vi inngår ikke avtaler med en konkurrent der avtalene risikerer
å begrense den frie handelen.
Vi inngår ikke avtaler om kjøps- eller salgspriser eller det som
angår andre handelsvilkår, med våre konkurrenter.
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Prinsippene i dette
dokumentet, er koblet
samme med Ramuddens
øvrige retningslinjer og
verdier.

Usikker på hva som
gjelder?
På detaljnivå kan regler,
retningslinjer og
prosedyrer variere mellom
landene.
Hvis du ikke er sikker på
hva som gjelder, ta kontakt
med din nærmeste leder,
administrerende direktør
eller les mer i nasjonale
dokumenter.

Ramudden-ånden
Vi følger alle Ramuddenånden, det vil si at vi har
kunden i fokus, setter våre
medarbeideres helse og
sikkerhet først, og skal
være best i det vi gjør.
Denne ånden
gjennomsyrer også alle vi
møter i en profesjonell
sammenheng.
Følgelig må alle ansatte til
enhver tid følge de lover og
retningslinjer som vår
virksomhet er underlagt, i
enhver oppgave og i
ethvert møte, både
innenfor og utenfor
kontoret.
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•

•

•

Vi inngår ikke avtaler med konkurrenter, leverandører eller
kunder vedrørende restriksjoner eller kontroll over
markeder, produkter, tjenester eller investeringer.
Vi inngår ikke skjulte avtaler med konkurrenter i
anbudsprosesser. Vi kan imidlertid inngå avtaler om
partnerskap og felles tilbud/produkter, ovenfor kunder.
Vi inngår ikke avtaler om å boikotte eller diskriminere en
enkeltstående leverandør.

Vi ønsker å vinne kundenes
tillit gjennom "fair play".
Vi ønsker at våre kunder
skal velge oss takket være
vårt gode omdømme, vår
kompetanse og vår høye
kvalitet i gjennomføringen.

ANSVAR

Alle ansatte er personlig forpliktet til å følge alle lover, forskrifter,
myndighetskrav og retningslinjer som er knyttet til antitrust og fri
konkurranse.
Å bryte disse retningslinjene kan innebære disiplinære sanksjoner.
Til syvende og sist, er Ramuddens ledere ansvarlige for at disse
retningslinjene er kommunisert til ansatte, og til relevante eksterne
partere, for å fremme en bredere kunnskap om, og bruk av disse
retningslinjene.
è Har du mistanke om at Ramudden, en konkurrent eller en
partner bidrar til å sette konkurransen ute av spill? Ta kontakt
med din nærmeste leder, administrerende direktør eller
personalavdelingen.
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