Global antitrustvejledning for
medarbejdere

Det er United Technologies Corporations (UTC) og dets tilknyttede
selskabers og datterselskabers politik at overholde lovene i alle
retsdistrikter, hvor vi driver forretning. Det inkluderer streng
overholdelse af alle gældende antitrust-love. Alle medarbejdere er
ansvarlige for at sikre, at forretning udføres i overensstemmelse med
disse love og med UTC's etiske kodeks.
Denne vejledning er udarbejdet til at hjælpe dig med at genkende
forretningssituationer, som bringer antitrust-problemer op, så du
kan få den nødvendige rådgivning. Denne vejledning er ikke et
sammendrag af gældende antitrust-love, som kan være komplicerede
og spidsfindige, når de gøres gældende i bestemte situationer. Den
omtaler heller ikke de enkelte antitrust-love i alle de retskredse, hvor
UTC driver forretning. Den gennemgår derimod generelle antitrustprincipper og styrer dig væk fra handlinger, som kunne skabe blot
indtryk af en antitrust-betænkelighed. Alle handlinger, som bringer
antitrust-spørgsmål op, skal drøftes med din juridiske afdeling på
forhånd.
Denne vejledning drøfter ikke antitrust-love angående opkøb,
afhændelser, sammenslutninger og joint ventures. Hvis du overvejer
en transaktion, hvor UTC vil købe eller afgive kontrol med en
forretning eller dens aktiver, eller skabe eller deltage i et joint
venture, eller købe eller sælge en minoritetsandel i en enhed, skal du
rådføre dig med din juridiske afdeling.

I. Derfor kræver antitrust-love vores opmærksomhed
Manglende overholdelse af antitrust-love udgør alvorlige risici
for firmaet, dets medarbejdere og dets aktionærer. Straffe for
overtrædelser er alvorlige, inklusive fængselsstraf for enkeltpersoner,
store bøder til enkeltpersoner og firmaet og dyb og langvarig skade
på UTC's omdømme. Nogle af de potentielle farer omfatter:
1.

Medarbejdere, som ikke overholder antitrust-love, vil blive
genstand for disciplinær handling — Afhængigt af, hvor
alvorlig overtrædelsen er, kan sådan handling omfatte
opsigelse.

2.

Fængsel — loven i nogle lande kan gøre en overtrædelse af
antitrust-love til genstand for strafferetlige sanktioner. For
eksempel er en overtrædelse af Sherman Act, den væsentligste
føderale antitrust-vedtægt i USA, i mange tilfælde en strafbar
kriminel handling. For hver forseelse kan en enkeltperson
blive idømt fængsel i op til ti år og pålagt en bøde på op til
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1 million dollars. Den amerikanske regering søger ihærdigt
domfældelse for kriminelle handlinger og insisterer på
betydelige fængselsstraffe for alvorlige antitrust-overtrædelser
som f.eks. prisfiksering, licitationsfusk og kunde- eller
markedstildeling. Selvom lovene i andre lande, inklusive
Den Europæiske Union og Kina, ikke tillader strafferetlige
sanktioner, kan overtrædelse af disse love stadig have alvorlige
konsekvenser både for firmaet og dig personligt.
3.

Store bøder – økonomiske straffe varierer afhængigt af den
retskreds, som bedømmer en overtrædelse af loven. I USA
kan en virksomhed blive pålagt bøde på over 100 millioner
dollars eller et beløb, som er to gange så stort som den
økonomiske gevinst eller tab, som udspringer af forseelsen.
I Den Europæiske Union kan bøder komme op på 10 % af
UTC's globale indtjening. I den senere tid har bøder i flere
retskredse (inklusive USA, EU, Mexico, Brasilien, Indien og
Rusland) ligget fra ti til hundreder millioner dollars.

4.

Store skadeserstatninger – Skadeserstatninger i civile
antitrust-sager kan løbe op i hundreder millioner dollars eller
mere. I USA bliver sagsøgere, som får medhold, automatisk
tildelt et beløb på tre gange de faktiske skader. Lokket
af tredobbelte skadeserstatninger forsøger distributører,
kunder og endda leverandører i USA ofte at gøre ordinære
forretningsstridigheder til antitrust-overtrædelser. Et
voksende antal retskredse uden for USA er også begyndt at
anerkende retten til sagsanlæg af private sagsøgere, som påstår
at være blevet skadet af konkurrenceforvridende handlinger.

5.

Solidarisk og individuel hæftelse — alle enkeltpersoner og
virksomheder, som medvirker i en overtrædelse af antitrustlove, hæfter for 100 % af de pådragne skader eller overpriser,
også selv om firmaet kun har en meget lille del af salget
på det berørte marked. Derudover kan firmaet og dets
forsikringsselskab ikke holde enkeltpersoner skadesløse for
dette erstatningsansvar.

6.

Påbud/retsaftaler — Påbud, "påbud om ophør", andre
retskendelser og rets- eller tvistaftaler kan indeholde forbud,
som går ud over omfanget af den oprindelige overtrædelse.
Sådanne forbud, som kan vare i årtier og kan kræve
regelmæssig og nærgående statslig overvågning, kan være
en alvorlig gene for fremtidige forretningsaktiviteter og
-muligheder.
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7.

Globale antitrust-love — Mange af USA's delstater, Den
Europæiske Union og de fleste lande i verden - inklusive
medlemslandene i EU, Brasilien, Canada, Kina, Indien, Japan,
Korea, Mexico, Rusland, Sydafrika, Storbritannien og omkring
100 andre lande - har antitrust-love, som har lignende,
men separate håndhævelsesmekanismer. En overtrædelse
af lovene i en retskreds kan medføre en efterforskning af
flere myndighedsinstanser eller retstvister vedrørende det
samme forhold ved to eller flere domstole samtidigt, hvilket
øger udgifterne forbundet med forsvar, tabt tid og skade på
omdømme.

8.

Udelukkelse fra statslige kontrakter — UTC kan blive
udelukket fra at indgå kontrakter med den amerikanske
regering (vores største enkelte kunde i hele verden) samt
andre forbunds-, stats-, lokale og udenlandske regeringer på
grund af en strafferetlig eller civil overtrædelse af antitrustlovene.

9.

Offentliggørelse af fortrolige oplysninger, ulejlighed og
forlegenhed for forretningen -- Edserklæringer afgivet af
firmaets ansatte og virksomhedsdokumenter, inklusive
elektronisk post og personlige dagbøger fremskaffet før en
retssag, kan blive offentliggjort i retten, andre offentlige fora
eller i pressen. Sådanne offentliggørelser kan skade vores
omdømme, også selv om den pågældende adfærd er lovlig.

10. Tabt tid — Udover skadeserstatninger og udgifter lægger
antitrust-tvister beslag på en masse tid og energi for firmaets
medarbejdere og ledere, som skal være med til at forsvare
sagen. Typiske handlinger omfatter at finde, gennemgå og
fremskaffe mange af firmaets dokumenter og elektroniske
filer, forberede vidneudsagn, besvare lange skriftlige
spørgsmål, forhør under ed af modpartens advokater og vidne
i en retssag.
11. Store udgifter til advokater — Forsvar af antitrust-tvister og
offentlige efterforskninger er dyrt og kræver assistance af
kvalificerede antitrust-advokater og uddannede antitrustøkonomer, revisorer og andre vidner. Derudover tilkendes
sagsøgere, som får medhold, advokatudgifter, også selv om
den faktiske skadeserstatning er lille. Forsikringsdækning
eksisterer måske ikke, eller er utilstrækkelig eller kan ikke
anvendes til at betale advokatudgifterne. Konsekvensen kan
være store træk på UTC's driftsbudget, også selv om firmaet
ikke har gjort noget forkert.
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II. Efterforskninger af offentlige myndigheder, ransagninger
Offentlige myndigheder har stor efterforskningshjemmel. Offentlige
tilsynsmyndigheder kan aflægge besøg hos firmaer uden varsel,
i det som kaldes "overraskelsesrazzia", foretage eftersøgning på
firmaets grund (og private boliger i nogle tilfælde) og tage kopier af
alt materiale, som kan udgøre beviser. De kan indhente mundtlige
udtalelser, kræve skriftlige svar på spørgsmål og afholde høringer,
som inddrager de involverede firmaer, konkurrenter og andre
tredjeparter for at fastslå sagens kendsgerninger.
En inspektion af firmaets lokaler er selvfølgelig en alvorlig sag, men
bør ikke give anledning til unødig uro. Det betyder ikke, at firmaet
har overtrådt nogen love. Hvis de korrekte retningslinjer er fulgt, vil
inspektionen kun betyde en minimal forstyrrelse. Ikke desto mindre
er det vigtigt at håndtere en inspektion af firmaets lokaler af en
offentlig myndighed varsomt og på passende måde.
Du skal straks informere juridisk afdeling, hvis en offentlig
myndighed anmoder dig om oplysninger eller søger efter
dokumenter. Du skal gøre dit yderste for at sørge for, at en sagfører
er tilstede, før du diskuterer noget som helst med inspektørerne
eller efterforskerne, men du må ikke lægge hindringer i vejen for
deres efterforskning. Du skal også føre omhyggelige optegnelser
over hvilke dokumenter, myndighedspersonerne gennemgår og/eller
kopierer.

III. F
 orretningspraksis genstand for ransagelse: Fælles og
ensidig adfærd
Antitrust-love hviler på den forudsætning, at stærk konkurrence giver
den bedste fordeling af økonomiske ressourcer, hvilket resulterer i
produkter og tjenester til de laveste priser og den bedste kvalitet. For
at støtte dette mål forbyder antitrust-love generelt to typer adfærd:
(1) fælles handling, som på urimelig vis indskrænker konkurrence og
(2) ureglementeret ensidig handling, som enten opretholder et firmas
monopol eller sætter et firma i en monopolstilling eller på alvorlig
vis truer med at gøre dette (også kaldet "misbrug af dominerende
stilling"). Andre aspekter af antitrust-love forbyder visse former for
diskrimination i prisfastsættelse og anden urimelig handelspraksis.
Det følgende afsnit opsummerer og giver vejledning vedrørende de
mest almindelige antitrust-problemer, som kan opstå i vores omgang
med konkurrenter, kunder og leverandører:
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A. Omgang med konkurrenter
Kontakter og aftaler med konkurrenter rejser de vigtigste problemer
iht. antitrust-love og er derfor genstand for den største overvågning
fra offentlige myndigheders og private sagsøgeres side. Det er UTC's
politik at træffe sine egne uafhængige beslutninger vedrørende,
hvilke produkter og tjenester der skal tilbydes, hvor og hvordan de
skal tilbydes, og hvor meget de skal koste. Du må aldrig involvere
en konkurrent i beslutninger om, hvornår og hvordan produkter
eller tjenester skal tilbydes kunder, med mindre det er godkendt på
forhånd af juridisk afdeling.
En konkurrent er en rival, som søger at vinde forretning fra firmaet.
Firmaet handler med andre firmaer, som er kunder, leverandører
eller partnere i nogle sammenhænge, men konkurrenter i andre.
Hvis du har nogen spørgsmål om anvendelsen af firmaets politikker
vedrørende omgang med konkurrenter i sådanne situationer, skal du
straks kontakte juridisk afdeling.
Antitrust-lovene forbyder generelt aftaler mellem konkurrenter,
som begrænser konkurrencen. Begrebet "aftaler" fortolkes bredt,
og medarbejdere skal derfor være yderst påpasselige ved al kontakt
med en konkurrent. I mangel af et gyldigt, lovligt formål må der
ikke være nogen aftale (eller forsøg på at indgå en aftale) med
nogen repræsentanter for en konkurrent vedrørende priser, politik
om prisfastsættelse, rabatter, indrømmelser eller andre salgsvilkår.
Der er lignende forbud mod aftaler (eller forsøg på at indgå aftaler)
med en konkurrent om at begrænse produktion, fordeling af kunder,
markeder eller geografiske territorier, boykotte en kunde eller
leverandør, eller undertrykke teknologiske udviklinger.
For at undgå selv indtrykket af hemmelige aftaler må medarbejdere,
som er kommet til UTC fra en konkurrent, ikke diskutere, dele
eller bruge konkurrencemæssigt følsomme oplysninger eller
ophavsretlige oplysninger fra deres tidligere arbejdsgiver. Dette
omfatter oplysninger om tilbud, kundelister, prisfastsættelser eller
økonomiske data, tekniske manualer, design, eller strategiske planer
eller forretningsplaner. Hvis du har nogen spørgsmål om, hvorvidt
oplysninger fra en tidligere arbejdsgiver ville blive betragtet som
konkurrencemæssigt følsømme eller ophavsretlige, skal du rådføre
dig med juridisk afdeling, før du bruger eller deler oplysningerne
med andre.
Hvad er en aftale? En aftale er en udveksling af forsikringer om,
at aftalens parter vil handle eller ikke handle på en bestemt måde.
Begrebet "aftale" i antitrust-love er bredt og går længere end
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blot en udtrykkelig eller skriftlig aftale mellem konkurrenter om,
f.eks. at forhøje eller stabilisere priser. En sagsøger kan bevise
en "aftale" mellem konkurrenter uden bevis for en udtrykkelig
eller skriftlig aftale. Juryer kan derimod udlede en aftale eller
"forståelse" af forholdets fakta og omstændigheder. Nogle domstole
og juryer finder, at der eksisterer en aftale, selv når deltagerne
ikke kommunikerede direkte med hinanden om formålet eller
detaljerne af den påståede aftale, eller måden, som aftalen ville
blive udført på. Juryer kan udlede en aftale kun af adfærd eller
markedsbegivenheder, f.eks. en prisstigning, som efter sigende var et
resultat af kontakt med en konkurrent.
Medarbejdere skal derfor undgå alle situationer, hvoraf andre
kan udlede en aftale blandt konkurrenter. Den sikreste måde er
at afslå at deltage i nogen møder eller kommunikationer med en
konkurrent, medmindre du let kan bevise, at der er et gyldigt, lovligt
formål. En medarbejder må aldrig diskutere oplysninger vedrørende
priser, afgivne tilbud, bestemte kunder eller territorier eller nogen
oplysninger vedrørende prisfastsættelse, udgifter, margener eller
markedsføring af varer eller tjenester med en konkurrent. Hvis
en konkurrent begynder at diskutere nogen af disse emner, skal
du straks afvise af deltage, forlade mødet på en tydelig måde eller
på anden måde bringe diskussionen til ophør og kontakte juridisk
afdeling med det samme. Undtagelser til disse retningslinjer, som
f.eks. legale leveringstransaktioner inden for firmaet eller joint
ventures skal godkendes på forhånd af juridisk afdeling. Desuden må
du ikke anvende tredjeparter, inklusive konsulenter og leverandører,
til at formidle oplysninger til en konkurrent, som ville være
ureglementerede, hvis de blev fortalt direkte til konkurrenten.
Hvilke former for aftaler er ulovlige? Domstole har fastslået, at det
er så sandsynligt at visse former for aftaler vil skade konkurrencen,
at der ikke kræves nogen detaljeret undersøgelse til at vurdere dem.
Disse former for aftaler behandles som værende ulovlige, fordi
domstolene formoder, at de påvirker konkurrencen negativt, uden
at tage deres formål eller virkning i betragtning. Selv et forsøg på at
indgå en sådan aftale kan være ulovlig og imod UTC's politik.
Prisfiksering. De mest fremtrædende aftaler, som anses for at være
ulovlige, er aftaler, der drejer sig om at fiksere priser. Begrebet
prisfiksering er bredt og omfatter forsøg på i fællesskab at afgøre
tilbud, fiksere eller stabilisere priser, fastlægge en formel eller metode
til beregning af priser, aftale standardrabatter eller rabatniveauer,
sætte standard kreditvilkår eller garantier eller aftale tidspunktet for
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annoncering af prisændringer. Sådan adfærd vil sandsynligvis blive
retsforfulgt i en strafferet som ulovlig prisfiksering.
I det yderst konkurrencepræget miljø, hvor UTC driver forretning,
kan det være tilrådeligt at følge offentligt tilgængelige oplysninger
om en konkurrents priser og reagere på andres prisændringer for at
forblive konkurrencedygtig. Der er intet til hinder for, at vi træffer
vores egne uafhængige beslutninger om prisfastsættelse, om at hæve
priser som respons på markedsbetingelser eller sænke priser for at
imødegå konkurrenternes priser.
Medarbejdere kan således, medmindre det på anden måde er
forbudt ved lov, indhente oplysninger om konkurrenters priser
eller udgifter fra legitime kilder som f.eks. kunder, leverandører og
branchepublikationer. Medarbejdere skal altid tydeligt dokumentere,
hvor de indhentede oplysninger om konkurrenters priser og udgifter
eller andre konkurrencemæssigt følsomme oplysninger. UTC's
politik tillader imidlertid ikke udveksling af prislister, udgifter, tilbud
eller overslag med konkurrenter. Sådan adfærd kan være med til at
give udseende af en sammensværgelse, selv hvis der rent faktisk ikke
var nogen prisrelateret aftale blandt konkurrenter.
Fordeling af kunder eller territorier. Aftaler blandt konkurrenter
om ikke at konkurrere om visse kunder eller territorier kan også
kendes ulovlige som sådan. Undlad derfor at aftale eller forsøge
at aftale med en konkurrent at sælge eller afstå fra at sælge til en
kunde eller en gruppe kunder. Undlad at aftale eller forsøge at aftale
med en konkurrent at sælge eller afstå fra at sælge i et geografisk
område eller at fordele, opdele eller dele en kundes forretning. Du
må heller aldrig indlade dig på adfærd, hvoraf en aftale om at fordele
kunder kan udledes. Undtagelser angående distributionskanaler skal
godkendes af juridisk afdeling på forhånd.
Gruppeboykot og fælles afvisning af at handle. Aftaler blandt
konkurrenter om at afvise at handle med en anden konkurrent
(eller en kunde eller leverandør) kan som sådan være ulovlig i visse
situationer, især hvor de enige konkurrenter har markedsindflydelse,
eller hvor de nægter den ekskluderede part adgang til en facilitet,
leverance eller marked, som denne skal bruge for at kunne
konkurrere effektivt. For at undgå selv udseendet af upassende
adfærd må du ikke diskutere tredjepartstvister eller klager med
konkurrenter eller foreslå at samarbejde om at straffe, skade eller
boykotte en leverandør, kunde eller konkurrent uden at rådføre dig
med juridisk afdeling på forhånd.
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Erhvervsforeninger. Nogle medarbejdere deltager ind imellem i
forskellige erhvervsforeninger og professionelle organisationer.
Erhvervsforeninger udfører legitime funktioner som at følge med
i lovmæssige bestemmelser og forslå lovgivning eller sundheds- og
sikkerhedsmæssige bestemmelser, som påvirker branchen eller
forbedrer produktsikkerhed. Disse organisationer kan imidlertid,
hvis de bruges på en ureglementeret måde, være en lejlighed
for konkurrenter til at diskutere sager, som kan anses for at
være konkurrencemæssigt følsomme. Det er derfor vigtigt, at al
kommunikation ved møder i erhvervsforeninger eller andre fælles
brancheaktiviteter kun indeholder oplysninger, som er nødvendige
for gruppens legitime funktioner. Undgå diskussioner, som bagefter
kunne medføre påstande om eller støtte den opfattelse, at en ulovlig
aftale fandt sted. Den blotte tilstedeværelse ved et møde, hvor
konkurrencemæssigt følsomme emner diskuteres, kan bruges som
bevis for, at du og UTC er part i en ulovlig aftale, selv om du ikke
deltog i disse diskussioner.
For det første er det UTC's politik, at alle erhvervsforeninger,
som UTC eller en medarbejder er medlem af, skal have juridiske
rådgivere, som råder foreningen i problemer omkring antitrust-love.
Enhver afvigelse fra denne politik kræver godkendelse af juridisk
afdeling.
For det andet skal følgende procedurer følges mht. alle møder blandt
erhvervsforeningens medlemmer vedrørende emner af almindelig
interesse for branchen:
• Der skal udsendes en dagsorden forud for hvert møde og,
hvis det er muligt, skal den gennemgås af juridisk afdeling
for at afgøre, om den indeholder konkurrencemæssigt
følsomme emner. Deltag ikke i møder, hvis upassende emner
er omfattet af dagsordenen. Hvis det ikke praktisk lader sig
gøre at udsende en dagsorden forud for mødet, skal du give
dagsordenen til juridisk afdeling efter mødet, så juridisk afdeling
kan have dokumentation vedrørende foreningens aktiviteter.
Erhvervsforeningen skal også gemme mødereferater, og firmaets
repræsentant skal sende disse referater til juridisk afdeling efter
modtagelsen.
• I tilfælde af at et konkurrencemæssigt følsomt emne bringes op
på et møde, skal firmaets repræsentant straks og offentligt tage
afstand på egne og firmaets vegne fra diskussionen, bede om at
det noteres i mødereferatet, forlade mødet umiddelbart derefter
og straks informere juridisk afdeling.
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• Vigtigst af alt må ingen repræsentant for firmaet indgå nogen
aftale eller forståelse, formel eller uformel, vedrørende priser,
margener, salgsvilkår og -betingelser, produktionsstørrelser
forsknings- og udviklingsprojekter, kunder eller markeder.
Derudover må der ikke udveksles nogen oplysninger vedrørende
et enkelt firmas priser eller udgifter, markedsførings-,
produktions- eller forskningsplaner eller nogen nylige salgs- eller
forsendelsesstatistikker. Det kan være tilladt at oplyse visse
historiske data til erhvervsforeningen for at generere generelle
statistikker for branchen, forudsat at sådanne data, som oplyses
til konkurrenter, er samlede og gjort anonyme. Før data deles
med en erhvervsforening, skal du indhente juridisk afdelings
gennemgang og godkendelse af de data, som skal deles.
• Alle medlemsskaber af en erhvervsforening skal godkendes på
forhånd af den relevante forretningsenhed og juridisk afdeling
og skal overholde disse retningslinjer og alle retningslinjer
vedrørende erhvervsforeninger udgivet af forretningsenheden.
Mange problemer omkring antitrust, som udspringer fra en
erhvervsforenings aktiviteter, forekommer i uformelle eller sociale
situationer i forbindelse med møder i erhvervsforeninger. Alle
reglerne anført i dette afsnit angående erhvervsforeninger gælder
både for formelle og uformelle aktiviteter og situationer.
Kontakt med konkurrenter er den mest alvorlige og følsomme
antitrust-betænkelighed, og der skal udvises stor omhu, hver gang
der er anledning til sådan kontakt. Alle spørgsmål vedrørende
passende kommunikation med konkurrenter eller deltagelse i en
erhvervsforening skal henvises til juridisk afdeling.
B. Omgang med kunder
Visse aktiviteter med hensyn til kunder, som f.eks. prisfastsættelse
under kostpris, prisdiskrimination, nedgøring af en konkurrents
produkter eller tjenester, knytning af et produkt eller en tjeneste
til en/et andet, enehandel, begrænsning af kundens vilkår mht. at
videresælge, eller opsige en kunde uden lovlig grund, kan medføre
antitrust-problemer. Mange af disse praksisser er særligt udsatte
for antitrust-undersøgelser, hvor UTC's forretningsenhed har en
betydelig eller dominerende markedsposition. Dette afsnit beskriver
disse praksisser generelt og identificerer de situationer, hvor det
er vigtigt at rådføre sig med juridisk afdeling, før nogen handling
indledes.
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Prisfastsættelse under kostpris. I visse situationer kræver antitrustlovene, at firmaer sætter prisen på deres produkter og tjenester
over et passende omkostningsniveau, f.eks. gennemsnitlig, variabel
omkostning. Det problem opstår, hvor et dominerende firmas
prisfastsættelse under kostpris kunne drive mindre rivaler ud og
derefter gøre det muligt for firmaet at hæve sine priser og genvinde
sine udgifter og tabt fortjeneste. Antitrust-love på dette område er
meget komplicerede, fordi antitrust-lovene søger at sikre en sund
konkurrence, og juridisk afdeling skal kontaktes, hver gang nogen af
vores priser kunne anses som værende under kostpris.
Binding og pakkeordninger. Arrangementer med binding
forekommer, når en sælger kræver, at en køber, som ønsker et
produkt (eller en tjeneste), skal købe et andet produkt (eller
tjeneste), som køberen ikke ønsker, som en betingelse for at købe det
første produkt. Hvis sælgeren har en dominerende markedsposition
inden for kundens ønskede produkt og nægter at sælge det
produkt, medmindre kunden accepterer at købe de(t) andet(andre)
produkt(er) eller de(n) anden(andre) tjeneste(r), risikerer sælgeren
en påstand om, at arrangementet udgør et ulovligt arrangement
med binding. Juridisk afdeling skal spørges til råds, før et sådant
arrangement foreslås til en kunde.
På samme måde forekommer pakkeordninger, når en sælger tilbyder
en rabat til en kunde, som køber flere produkter (eller tjenester).
Hvis sælgeren har en dominerende markedsposition inden for et af
produkterne i "pakken" og tilbyder en rabat til kunden for at købe
"pakken" med produkter, risikerer sælgeren en påstand om, at det
udgør et arrangement med ulovlig pakkeordning. På den anden side
er pakke-ordninger ofte konkurrencefremmende og lovlige, fordi de
gør det muligt for kunder at købe produkter til lavere priser, end det
normalt ville være tilfældet. Juridisk afdeling skal derfor spørges til
råds, før der foreslås, hvad kan betegnes som en pakkeordning, til en
kunde.
Arrangementer som omfatter enehandel. Arrangementer, som
omfatter enehandel, inkluderer kontrakter, hvor en køber indvilliger
i at købe alle (eller næsten alle) sine behov for et bestemt produkt
eller en bestemt tjeneste fra én leverandør. Sådanne arrangementer
kan være konkurrencefremmende — f.eks. når aftalen er af en
begrænset varighed, og køberen nyder godt af at stabilisere den
pris, som betales, eller ved at sikre tilgængelighed. I nogle tilfælde
kan sådanne arrangementer imidlertid give anledning til antitrustproblemer, når de indgås af et firma med en betydelig markedsandel
(kaldet et "dominerende" firma eller et firma med "markedsmagt")
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i den grad, at de på urimelig vis reducerer en rivals muligheder.
Derfor skal sådanne arrangementer godkendes af juridisk afdeling
på forhånd.
Klausuler om foretrukket land. Klausuler om "Foretrukket land"
eller "MFN" (most favored nation) forpligter normalt en leverandør
til at sælge produkter eller tjenester til en kunde til sælgerens laveste
pris eller mest favorable vilkår. Sådanne klausuler kan give anledning
til antitrust-betænkeligheder, hvis de skader konkurrencen (f.eks.
ved at reducere en leverandørs motivation til at give rabat eller gøre
koordineret prisfastsættelse lettere). Hvorvidt en bestemt kontraktlig
forpligtelse er en MFN, som kan skade konkurrencen, kræver en
undersøgelse af de faktiske forhold. Du skal derfor rådføre dig med
juridisk afdeling, om hvorvidt et løfte til en modpart i en kontrakt
udgør en MFN-forpligtelse, som kan skade konkurrencen, hvilket vil
kræve yderligere juridisk analyse.
Forhold til detailhandlere. Du må ikke indgå aftaler med distributører
om detailpriser (minimum eller maksimum) for vores produkter.
Anbefalede salgspriser er ofte tilladte, men du skal rådføre dig
med juridisk afdeling, før du kommer med nogen anbefalinger af
den art. Du må ikke vælge kunder med den forståelse, at de kun
vil videresælge på markeder og i territorier eller til personer, som
er specificeret af firmaet, uden juridisk afdelings forudgående
godkendelse.
Distribution af vores produkter gennem både uafhængige
distributionskanaler og distributionskanaler ejet af firmaet
(parallelle distributionsarrangementer) kan give anledning til
antitrust-problemer, fordi firmaet på en gang kan være leverandør
til vores kunder og en konkurrent til disse kunder. Loven
kræver ikke, at uafhængige distributører og distributører ejet af
firmaet behandles ens mht. priser, tildeling af produkter eller
produktservice, men uafhængige distributører klager ofte, hvis de
føler, at de ikke modtager samme vilkår og betingelser. Parallelle
distributionsarrangementer er komplicerede, og du skal rådføre
dig med juridisk afdeling, før du laver sådan et arrangement.
Eftersom distributører, som er ejet af firmaet, ikke konkurrerer med
uafhængige distributører, kan der heller ikke være nogen prisaftaler
mellem dem.
Opsigelser. Opsigelse af vores forhold til en kunde eller en
distributør skal være baseret på legitime forretningsgrunde, som du
skal dokumentere til fulde og diskutere med juridisk afdeling før
opsigelse.
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Ensidig afvisning af at handle. Firmaer kan generelt frit beslutte
ensidigt ikke at handle med en kunde, konkurrent eller leverandør.
En ensidig afvisning af at handle fra et firma med en betydelig
markedsandel ("markedsmagt") kan imidlertid give anledning til
antitrust-betænkeligheder i nogle situationer. Hvis f.eks. et firma har
markedsmagt inden for et bestemt produkt, og det afviser at handle
med distributører, som fører dets konkurrenters produkter, kan
dets konkurrenter blive nægtet adgang til de distributører, de skal
bruge for at konkurrere. På samme måde kan et firma overtræde
antitrust-lovene i visse situationer, hvis det har markedsmagt, og det
afviser at handle med en konkurrent imod firmaets egne kortsigtede,
økonomiske interesser. Hvis du overvejer at afvise at handle, skal du
rådføre dig med juridisk afdeling, før du fortsætter.
Prisdiskrimination. En anden prisfastsættelsespraksis, som kan give
anledning til antitrust- eller lovgivningsmæssige betænkeligheder,
er diskriminering mellem forskellige købere angående pris,
kampagneindrømmelser eller service for et produkt. I nogle
situationer kan en domstol se på "nettoprisen" for et produkt solgt
til forskellige købere efter fratrækkelse af værdien af incitamenter,
indrømmelser og andre tjenester. På den anden side giver loven
indrømmelser, hvis forskellige priser er nødvendige for at imødegå
konkurrence eller afspejle forskellige udgifter forbundet med at gøre
forretning. Diskriminerende prisfastsættelse er også her kompliceret,
og du skal kontakte juridisk afdeling, hver gang nogen af vores priser
kan anses for værende diskriminerende.
Nedgøring. Selvom vi kan sammenligne vores produkter og tjenester
med vores konkurrenters, skal vi være passe på i vores daglige
kontakt med vores kunder ikke at komme med urimelige eller
usande kommentarer eller sammenligninger vedrørende vores
rivalers produkter eller tjenester. Det er generelt juridisk lovligt
at forklare en kunde de negative aspekter ved en konkurrents
produkter og tjenester, så længe beskrivelsen ikke er misvisende og
er relevant for den pågældende salgssituation, men juridisk afdeling
bør spørges til råds på forhånd.
C. Omgang med leverandører
Mange af de antitrust-principper, som gælder for vores omgang med
kunder, gælder også for vores forhold til leverandører, især hvor
firmaet har en betydelig eller dominerende markedsposition. Det
omfatter binding og pakke-ordninger, prisdiskrimination, MFN,
opsigelser og enehandel. Du skal rådføre dig med juridisk afdeling,
før du indlader dig på sådan adfærd med leverandører.
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Gengældelse. En aftale om at købe produkter eller tjenester fra
en leverandør på betingelse af, at leverandøren også indvilliger i
at købe produkter og tjenester fra os, er blevet betragtet som et
antitrust-problem i visse situationer. Et firma med markedsmagt
på et bestemt marked skal undgå at bruge denne markedsmagt til
at tvinge dets leverandører til at købe dets produkter og tjenester.
I de fleste tilfælde kan det være muligt at lave lovlige aftaler om at
købe hinandens produkter. Alle aftaler af den art skal godkendes på
forhånd af juridisk afdeling.
Modtagelse af en diskriminerende pris. Under visse omstændigheder
forbyder antitrust-love en køber bevidst at tilskynde en sælger til
at tilbyde en diskriminerende pris til køberens konkurrent(er). På
grund af deres komplicerede beskaffenhed skal alle diskriminerende
prisfastsættelsesforhold henvises til juridisk afdeling for gennemgang.
Leverandørers dobbeltroller. Du skal generelt være opmærksom på,
at et firma kan fungere som en leverandør (eller kunde) i én handel
med os og som en konkurrent i en anden situation. I alle situationer,
hvor en leverandør (eller kunde) er eller kan være en potentiel
konkurrent til os, skal du være omhyggelig med ikke at overføre
oplysninger, som det er upassende at dele med en konkurrent eller
indgå nogen aftaler vedrørende pris eller salgsvilkår vedrørende
det konkurrerende produkt. Rådfør dig med juridisk afdeling om
at udvikle sikkerhedsforanstaltninger beregnet til at forhindre
overførsel af konkurrencemæssige oplysninger til en leverandør, som
også er en konkurrent.

IV. V
 ær opmærksom på tvetydige erklæringer, som kan
misforstås.
Antitrust-sager involverer ofte subjektive spørgsmål om hensigt
og motiv, og juryer kan udlede aftaler eller tilstedeværelse af
markedsmagt fra, hvad der siges i firmaets dokumenter. Eksempler
på sætninger, som kan misforstås, er anført nedenfor:
Vedrørende markedsposition:
"Vores firma har planer om at opnå dominans på markedet for
dimser."
Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan misforstå
"planer om at opnå dominans" som bevis på et ulovligt forsøg
på at monopolisere et marked. Derudover har ordet "marked"
eller "markedsandel" en særlig betydning i antitrust-lovgivning.
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Brug af ordet "marked" ved beskrivelse af salg, et produkttilbud,
en region eller et konkurrencepræget miljø kan føre til, at
myndigheder eller sagsøgere bruger denne beskrivelse som
baggrund for en antitrust-analyse uanset forfatterens tilsigtede
formål.
Vedrørende dine konkurrenter:
"Vi burde afskære deres luftforsyning."
Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan misforstå
"afskære", "knuse", "blokere", "ødelægge" og andre lignende
udtryk som indrømmelse af en plan om rovdrift eller
udelukkelse til forskel fra aggressiv, legitim konkurrence baseret
på fordele.
Vedrørende prisfiksering:
"Der lader til at være enighed om i branchen, at priserne vil stige."
Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan fejlfortolke en
legitim fortolkning af markedsbegivenheder og markedskræfter
som en indrømmelse af, at konkurrenter har diskuteret og
enedes om at hæve priser.
Vedrørende respektive konkurrenceområder:
"Lad dem blive på deres marked, det her er vores territorium."
Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan misforstå
sætningen "deres marked" og "vores territorium" som en
angivelse af, at rivaler aftaler at fordele markeder.
Vedrørende dine dokumenter:
"Destruér venligst dette, når det er læst."
Betænkelighed: En myndighed eller sagsøger kan fejlfortolke
denne sætning eller lignende sætninger til at vise, at dokumentet
indeholdt upassende oplysninger eller til at antyde ulovlig
adfærd.
Opsummering:
Vær omhyggelig både på skrift og i tale med at undgå noget udsagn
— selv om det er i sjov — som kan misforstås. Alle dokumenter
kan kræves tilvejebragt i en efterforskning eller retssag ført af de
offentlige myndigheder, inklusive gamle kladder til breve og memoer
(inklusive elektronisk opbevarede kladder), håndskrevne noter,
telefonbeskeder, e-mail, tekst- eller direkte beskeder, personlige
dagbøger, aftalebøger og kalendere samt erklæringer afgivet i sociale
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medier. Desuden kan det være nødvendigt at sende dokumenter
til myndighederne i forbindelse med antitrust-gennemgang af et
foreslået opkøb eller joint venture. Det er yderst vigtigt at være
bevidst om antitrust-principper, både på skrift og i tale og sikre, at
du hele tiden skriver og taler korrekt. I tilfælde, hvor vi beder en
tredjepart om at forberede et dokument på vores vegne eller til vores
fordel, er det desuden vigtigt, at disse dokumenter fra tredjepart
udformes med disse antitrust-principper i tankerne, da disse
dokumenter også kan blive indstævnet i antitrust-sager.

V. Juridisk afdelings rolle
Under udførelse af dine arbejdsopgaver vil du ind i mellem støde på
adfærd eller situationer, som bringer antitrust-problemer op. Hvis
du står over for en situation, som kan involvere antitrust-problemer
— eller hvis du er usikker på, om en situation involverer antitrustproblemer — må du ikke fortsætte denne adfærd eller samtale, før du
har rådført dig med din overordnede og kontaktet juridisk afdeling.

VI. Rapportering
Alle medarbejdere har pligt til straks at rapportere alle mistænkte
antitrust-overtrædelser. En af årsagerne til, at det er så vigtigt, er, at
hvis firmaet skulle identificere et problem, har flere lande (inklusive
USA) samarbejdsprogrammer, som lader virksomheder undgå
kriminelt ansvar, hvis de er de første til at rapportere deltagelse i en
kriminel antitrust-overtrædelse.
En rapport kan afgives til enhver af følgende:
• Din overordnede, medmindre du har mistanke om, at din
overordnede har deltaget i eller billiget overtrædelsen,
• Juridisk afdeling,
• Den ansvarlige leder for etik og overholdelse i din afdeling eller
den globale repræsentant for etik og overholdelse, eller
• UTC's ombudsmand/DIALOG Program.
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