
Globala antitrustregler och konkurrensrätt
Policy och rutiner

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE VIKTIGA REGLER REFERENSERRAPPORTERING



2 Globala antitrustregler och konkurrensrätt Policy och rutiner

I enlighet med företagets uppförandekod 
stöder CEVA fri företagsamhet och 
rättvis konkurrens. CEVA, som är ett 
globalt företag i leveranskedjan, 
blomstrar tack vare frihandel. Många 
länder och jurisdiktioner där företaget 
är verksamt tillämpar antitrustregler och 
konkurrensrätt för att främja en fri, livaktig 
och konkurrenskraftig marknad som 
gynnar såväl konsumenter som konkurrens. 
Konkurrensmyndigheter är bemyndigade 
att utdöma mycket dryga böter för företag 
som bryter mot konkurrenslagstiftningen. 
Företag kan också stämmas för 
skadestånd och på vissa platser kan brott 
mot antitrustregler och konkurrensrätt 
vara ett brott och de anställda kan dömas 
till fängelse.
 
Det är därför företagets policy att bedriva 
verksamheten på ett rättvist och etiskt 
sätt i enlighet med lagar och föreskrifter 
för att till fullo efterleva all tillämpbar 

lagstiftning som rör antritrustregler och 
rättvis konkurrensrätt. Vi bedriver vår 
verksamhet och gör affärer endast på 
grundval av duglighet, öppen konkurrens 
samt genom att tillhandahålla våra 
kunder med enastående service. Eftersom 
“uppträdandet är viktigt” måste vi alla 
undvika alla typer av uppträdanden 
som kan tyckas vara en överträdelse av 
företagets policy och förfaranden som rör 
antitrustregler och konkurrensrätt samt 
eventuell lagstiftning om kartellbildning 
och rättvis konkurrens. Denna policy och 
CEVA:s utbildning i antitrustregler beskriver 
hur du ska agera. 

Policyn gäller alla CEVA-anställda globalt 
och alla företag och personer som arbetar 
för CEVA eller å vägnar av CEVA.

Syfte och tillämpning 
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Konkurrenter
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Beteende tillsammans med konkurrenter
Antitrustregler och 
konkurrensrätt förbjuder 
vissa typer av avtal och 
handlingssätt bland 
konkurrenter. I det här 
avsnittet av policyn beskrivs 
några av de huvudregler du 
bör komma ihåg i kontakten 
med konkurrenter.

Samarbete med konkurrenter 
(prissättning, marknadsuppdelning och 

tilldelning av kunder)

Det första och viktigaste CEVA 
måste göra är att sätta priser 
oberoende. Ett klassiskt exempel 
på olagliga aktiviteter bland 

konkurrenter är ett formellt 
eller informellt avtal att “olagligt 
fastställa” eller “stabilisera” 
priser – konkurrenter kommer, 
med andra ord, överens om 
prissättningen gemensamt 
istället för att fastställa 
egna priser oberoende av 
andra. Prissamarbete sätter 

konkurrensen ur 
spel och skadar 
konsumenterna. 
Konkurrensrätten 
förbjuder inte bara 
prissamarbete 

utan förbjuder också avtal 
mellan konkurrenter vad 
gäller försäljningsvillkor som 
påverkar priser, såsom rabatter, 
kreditvillkor, tidpunkter eller 

meddelanden om prisändringar, 
användning av prisformler eller 
-skalor och andra liknande 
förfaranden. 

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER



4 Globala antitrustregler och konkurrensrätt Policy och rutiner
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Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Beteende tillsammans med konkurrenterna
I enlighet med detta fastställer 
vi alla priser och prispåslag 
oberoende baserat på vår 
egen analys, kundsynpunkter 
och offentligt tillgänglig 
information. Vi diskuterar inte 
priser, bud, intäkter, tilldelning 
av kunder eller områden, eller 
andra försäljningsvillkor med 
konkurrenter och ingår inga 
överenskommelser med någon 
konkurrent om dessa saker, vare 
sig formellt eller informellt.

Vi utbyter ingen information 
om känsliga ämnen såsom 
avgifter, provisioner, 
kostnader, prispåslag, bud 
eller villkor o.s.v. och ingår 
inga överenskommelser med 

konkurrenter för att begränsa 
kapaciteten eller dela upp 
marknader eller affärsområden. 
Vi kommer inte överens med 
konkurrenter och deltar över 
huvud taget inte i diskussioner 
med dessa om att pålägga, 
genomdriva, eller ta ut några 
prispåslag, skatter, eller andra 
kostnader, inklusive sådana som 
följer av statliga regleringar. 
(Under vissa förhållanden kan 
det vara tillåtet att diskutera 
med konkurrenter hur de 
tekniska krav som införs genom 
statliga regleringar ska uppfyllas 
– men endast om de godkänns 
i förväg av den juridiska 
avdelningen.) Vi ska alltid 
följa företagets processer för 

prissättning och prispåslag som 
beskrivs i et out in the CEVA:s 
affärsregler.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Konkurrenter
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Frågor och svar 
 
Fråga q 
Det finns nya regler för vår bransch som kräver implementering av en operativ process, ny systemtillämpning och samordning 
med våra leverantörer (transportörer) för att vi ska kunna efterleva dem. Det kommer att leda till högre kostnader och företaget 
måste bestämma huruvida de ska överföras till våra kunder genom att fastställa ett nytt prispåslag och om så är fallet, hur 
stort och i form av en prisändring eller ett prispåslag på ”x” kronor. I detta sammanhang börjar några av våra konkurrenter att 
utbyta e-postmeddelanden (du får en kopia) där de försöker ta reda på vad konkurrenterna planerar att göra och för att uppnå 
en samordning för att undvika marknadsstörningar. Är det ett regelbrott? Hur ska du agera?

Svar q
Att dela med sig av prisinformation till konkurrenter utgör ett brott mot antitrustregler och konkurrensrätt. CEVA förväntas ensidigt 
fastställa sina priser, inklusive alla tillämpliga avgifter och prispåslag utifrån sin egen kostnadsstruktur och sina egna beslut om huruvida 
kostnaderna ska förmedlas som ytterligare kostnader. Det lämpliga tillvägagångssättet är att kontakta avdelningen för regelefterlevnad 
och etik (Compliance & Ethics) för råd om hur sådana e-postmeddelanden ska besvaras samt att följa CEVA:s affärsregler (7.2) om hur 
ett nytt prispåslag fastställs.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Det är av yttersta vikt för 
alla företag att samla in 
marknadsinformation för 
att kunna fastställa en 
strategi och tillse att vi 
är konkurrenskraftiga på 
marknaden. Vi kan dock 
endast göra det om vi följer 
reglerna. Enligt CEVA:s policy 
får du inte skicka eller ta emot 
priser, bud, eller prislistor eller 
annan känslig information till 
eller från en konkurrent, direkt 
eller indirekt, skriftligen eller 

muntligen.

Information om en konkurrents 
prissättning, prispåslag 
och andra frågor som rör 
“marknadsinformation” 
ska endast inhämtas från: 
(A) offentliga källor och 
(B) från kunder under vissa 
förhållanden och aldrig 
genom diskussioner eller 
annan kommunikation 
med konkurrenter. Du kan 
t.ex. förmedla allt som är 

offentligt (branschstudier, 
branschtidningar, 
marknadspublikationer, 
konkurrenters annonsering, 
o.s.v.). (CEVA får inte vara 
delaktiga i genomförandet 
av några sådana studier och 
inte heller tillhandahålla 
uppgifter till sådana studier 
utan föregående godkännande 
av den juridiska avdelningen.) 

En kund kan tillhandahålla 
denna typ av information för 
egen vinning, t.ex. för att få 
ett lägre pris (men du kan inte 
själv be om informationen 
eller använda en kund för att 
leverera sådan information till 
en konkurrent).  

Insamling av 
information  
(marknadsinformation) 

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Det är klokt att dokumentera 
datum och källa för 
den information du har 
förmedlat för att undvika 
att bli ifrågasatt i fråga om 
huruvida du har fattat rätt 
beslut. Undvik att använda 
ett oförsiktigt språkbruk 
(såsom bristfälligt formulerade 
e-postmeddelanden, svävande 
språk, överdrifter) som får dig 
att framstå som att du gör 
något olämpligt trots att så 
inte är fallet.

Att mottaga 
konkurrensinformation, 
även oavsiktligen, är en 
mycket känslig fråga som 

kan innebära överträdelse av 
reglerna. Om det händer dig 
ska du kontakta avdelningen 
för regelefterlevnad och 
etik för instruktioner om hur 
situationen ska hanteras. I 
situationer där en konkurrent 
också är en kund eller 
leverantör till företaget är det 
nödvändigt att diskutera eller 
komma överens om priser 
som gäller för företaget i 
denna specifika relation. Du 
ska dock begränsa utbytet 
och användningen av sådan 
information till enbart sådant 
som är nödvändigt för den 
specifika relationen och inte i 
vidare mening.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Konkurrenter
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Frågor och svar 
 
Fråga q 
En av dina kollegor har tidigare arbetat för en av våra konkurrenter. En dag får du ett e-postmeddelande som innehåller ett 
dokument från konkurrenten. Din kollega nämner i e-postmeddelandet att han tog med dokumentet från konkurrenten när han 
slutade och att dokumentet kan innehålla värdefull information om det projekt ni arbetar med för närvarande. Kan du använda 
informationen?

Svar q
Nej, han skulle inte ha tagit med sig informationen till vårt företag. Du kan inte använda informationen och du måste omedelbart 
kontakta avdelningen för regelefterlevnad och etik så att informationen kan frysas och vi kan tillse att beslutet vi fattar är korrekt och 
inte färgat av olämplig information.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Riggad budgivning
Riggad budgivning är en annan sak som 
antitrustreglerna förbjuder konkurrenterna 
att deltaga i. Riggad budgivning är 
ett arrangemang där konkurrenterna 
samarbetar i budgivningen till en kund 
utan kundens vetskap och godkännande 
för att säkra ett kontrakt för varor eller 
tjänster till ett förbestämt pris eller 
till en fastställd lägsta prisnivå som 
ingen “konkurrent” kan bjuda under 
så att oavsett av vem som tar hem 
kontraktet kommer denna part att 
tjäna mer pengar. Riggad budgivning 
är konkurrenshämmande, eftersom det 
riggade priset kommer att vara orättvist 
högt.

Det finns olika typer av riggad budgivning, 

men de vanligaste som kan 
förekomma i vår bransch 
är innehållande av bud 
och falsk budgivning. Vid 
falsk budgivning lämnar 

några av “konkurrenterna” anbud som 
de vet att köparen kommer att avvisa 
eftersom priset är för högt eller villkoren 
oacceptabla i syfte att skapa en bild av 
att budgivningen är legitim samtidigt 
som man tillser att en förbestämd 
“konkurrent” tar hem kontraktet. I en 
annan typ av riggad budgivning kommer 
konkurrenterna överens om att oavsett 
vilket bud de lägger kommer deras pris 
inte att gå under en viss lägsta summa så 
att de kan konkurrera om andra aspekter 
av budet och oavsett av vem som tar hem 
kontraktet tjänar vinnaren mer pengar.

Hos CEVA är alla typer av riggad budgivning 
förbjudna. När konkurrenter riggar 
budgivningen hämmar de konkurrensen 

på samma sätt som när de tillämpar 
prissamarbete. Det är tillåtet att lämna 
in bud för gemensamma eller integrerade 
tjänstelösningar tillsammans med en 
konkurrent om det görs på kundens begäran 
och med kundens vetskap och godkännande. 
Återigen ska du begränsa utbytet och 
användningen av sådan information till 
enbart sådant som är nödvändigt för den 
specifika relationen och inte i vidare mening.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Frågor och svar 
 
Fråga q 
En av våra globala kunder har bjudit in CEVA att delta i en budgivning. Villkoren för budet är nästan omöjliga att uppfylla. 
Kan vi diskutera med våra konkurrenter och komma överens om att inte delta i budgivningen för att tvinga kunden att ändra 
villkoren för budet, eller gå med på några miniminivåer som gör att vi kan göra en rimlig vinst?

Svar q
Nej. CEVA kan ensidigt besluta sig för att inte delta i en budgivning baserat på företagets analys av förtjänster och fördelar med att 
delta. Alla avtal med konkurrenter om att inte delta i en budgivning betraktas som riggad budgivning och alla diskussioner om budet 
betraktas som ett brott mot antitrustregler och konkurrensrätt.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Antitrustregler och 
korruptionsrätt förbjuder alla 
informella avtal, planer, eller 
arrangemang konkurrenter 
emellan att bojkotta eller vägra 
att göra affärer med (eller 
leverera till) en tredje part. 
Konkurrenter kan t.ex. inte 
komma överens om att de vill 
utesluta en kund, bestämma 
att de inte ska använda en 
leverantör, ändra kreditvillkoren 
för en tredje part, eller komma 
överens med konkurrenter 
om någon annan aspekt av 
kontakten med en tredje part. 
Konkurrenter kan fatta alla 
sådana beslut på egen hand – 

men inte tillsammans. 

Bojkott eller vägran att göra affärer med en tredje part
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Frågor och svar 
 
Fråga q 
En vän till dig som arbetar för en konkurrent ringer för att klaga över en viss gemensam kund. Kunden försöker få igenom 
ogynnsamma villkor, minska ansvarskyldigheten och andra villkor som din vän anser vara orimliga. Du har samma problem med 
dessa villkor. Din vän föreslår att det vore sunt om ni både vägrade att samarbeta med kunden ett tag för att tvinga denna att 
erbjuda mer rimliga villkor. Är det tillåtet?

Svar q
Nej. Om CEVA inte kan acceptera vissa villkor i ett kontrakt, är det upp till CEVA att på egen hand avgöra om företaget ska göra affärer 
med kunden. Samma regler gäller för att göra affärer med säljare. I en vidare mening ska du aldrig diskutera en kunds priser och villkor 
med en konkurrent (utöver de begränsade undantag som diskuteras på annan plats i policyn).

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Konkurrenter får samarbeta när det gäller vissa 
joint ventures och underentreprenader som har 
legitima, genuina syften. I vissa fall kan sådana 
arrangemang vara gynnsamma för konkurrensen 
och till gagn för konsumenterna. Eftersom joint 
ventures innebär att konkurrenter samarbetar 
ger de dock upphov till farhågor rörande 
antitrustreglerna och du måste samråda med 
den juridiska avdelningen innan du ingår några 
sådana avtal. 

Joint Ventures/ 
Underentreprenader
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Frågor och svar 
 
Fråga q 
CEVA ska tillhandahålla globala kunder en med dörr-till-dörrservice. I vissa länder i världen har vi inte lastbilar för att klara den 
slutliga leveransen till kundens lager. För att kunna tillhandahålla den service som krävs måste vi lägga ut detta uppdrag på ett 
mindre, lokalt transportföretag och för att göra detta måste vi inhämta anbud från flera alternativa leverantörer. Är det tillåtet?

Svar q
Även ett litet lokalt transportföretag kan vara vår konkurrent. Att lägga ut uppdrag på entreprenad till konkurrenter är acceptabelt 
när det finns ett legitimt affärssyfte, vilket i detta fall är det faktum att vi inte har lastbilar i landet i fråga och vi måste leverera dessa 
tjänster för att uppfylla kundens behov. Det finns inga undantag från regeln att aldrig diskutera prissättning med en konkurrent. I 
sådana här fall har CEVA rätt att diskutera saken med underleverantören i fråga om prissättningen gäller specifika tjänster enligt 
kontrakt och inte används för något annat än tjänsterna som läggs ut på entreprenad.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Branschorganisationer
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En branschorganisation är en 
grupp individer eller företag (ibland 
konkurrenter) som träffas för att 
diskutera affärsrelaterade ämnen. 
Branschorganisationer och andra 
branschsammanslutningar kan 
tjäna legitima syften. Företagets 
medlemskap och deltagande i sådana 
organisationer kan dock innebära att 
vissa frågeställningar uppstår eftersom 
de ofta involverar möten och andra 
gruppaktiviteter bland konkurrenter där 
känsliga ämnen kan tas upp. Exempel 
på känsliga ämnen är:

Branschorganisationer som rör våra 
kärnverksamheter (såsom spedition, 
logistik, tullförmedling, eller organisationer 
i distributionskedjan och andra där det 
är mest troligt att vi kommer att komma 
i kontakt med konkurrenter) måste gå 
genom vår process för godkännande för 
branschorganisationer, som beskrivs i våra  
Riktlinjer för branschorganisationer. 

Anställda får inte gå med i eller 
deltaga i aktiviteter anordnade av 
branschorganisationer utan nödvändigt 
godkännande genom CEVA:s process 

för godkännande för 
branschorganisationer. Om du 
är med i en branschorganisation 
måste du följa våra Riktlinjer 
för branschorganisationer 
och vara särskilt uppmärksam 
för att tillse att vi uppfyller 
våra skyldigheter enligt 
antitrustreglerna.

o Priser, prispåslag, provisioner, avgifter och 
andra kostnader,

o Tidpunkten för eller storleken på 
prisinföranden eller prisändringar,

o Kostnader eller intäkter,
o Betalningsvillkor,
o Prissättningsmetoder, policys, planer 

(verkliga eller möjliga) eller strategier, 
såvida de inte godkänns genom 
processen för godkännande för 
branschorganisationer, som beskrivs i våra 
Riktlinjer för branschorganisationer

o Bud Riktlinjer för branschorganisationer.

HEM
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Fråga q 
Du har följt våra Riktlinjer för branschorganisationer och ditt deltagande i ditt lands organisation för speditörer har godkänts. 
En global organisation för speditörer ska träffas och du är inbjuden att deltaga under det årliga globala mötet. Kan du vara med 
utan ytterligare frågeställningar/åtgärder?

Svar q
Även om du har genomgått det första steget, vilket är att bli godkänd för medlemskap/deltagande i en branschorganisation vilket 
ger dig tillåtelse att delta i mötet i fråga, innebär det inte att riskerna för överträdelse av antitrustreglerna har eliminerats. Du ska 
också ta emot dagordningen för mötet i förväg och granska innehållet för att se om det förekommer eventuella känsliga ämnen som 
står i konflikt med antitrustreglerna. Om du inte är helt säker på att ingen av punkterna på dagordningen utgör en risk ska du skicka 
dagordningen till avdelningen för regelefterlevnad och etik för vägledning. Även om det finns ämnen som utgör en risk kan avdelningen 
för regelefterlevnad och etik bistå i kontakterna ned branschorganisationen i syfte att ta bort dem från dagordningen för att möjliggöra 
ditt deltagande.

Frågor och svar 

HEM

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Rent generellt är det upp till företaget att välja huruvida det ska göra affärer med valfri part och kan 
själv fritt välja kunder, leverantörer och underleverantörer. CEVA fattar sådana beslut på oberoende 

basis och de ska inte vara resultatet av något avtal eller någon överenskommelse med en konkurrent.

Oavsiktligt mottagande av information

I många fall är det tillåtet för oss att använda information som en kund eller 
leverantör tillhandahåller oss med. Vi ska dock, i de fall där vi oavsiktligt tar emot 
information från en kund, leverantör eller underleverantör, använda informationen i 
fråga med försiktighet.

Leverantörer och underleverantörer kan inte heller användas som mellanhänder för att 
få tillgång till känslig information från eller om våra konkurrenter.

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Frågor och svar 
 
Fråga q 
En leverantör tillhandahåller dig av misstag med information om en konkurrents prissättning. E-postmeddelandet var avsett för 
konkurrenten och du tycks ha fått en kopia av misstag. Kan du använda sådan information?

Svar q
Det är inget brott att ta emot ett e-postmeddelande, men att agera på ett otillbörligt sätt kan vara det. Att bara radera 
e-postmeddelandet, vidarebefordra det till andra, eller att använda informationen utan någons vetskap kan innebära problem. I sådana 
fall ska du kontakta avdelningen för regelefterlevnad och etik för vägledning.

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Kopplingsförbehåll
Ett kopplingsförbehåll är bruket att kräva att en 
kund köper en produkt eller tjänst för att få tillgång 
till en annan produkt eller tjänst som kunden 
egentligen vill ha. Kunder ska inte tvingas köpa 
produkter eller tjänster de inte är intresserade av 
som ett villkor för att få köpa det de vill ha.

Det generella förbudet mot kopplingsförbehåll 
gäller inte legitima försök att sälja flera produkter 
eller flera tjänster i samma paket, förutsatt 
att säljaren är beredd att sälja var och en av 
produkterna och tjänsterna separat till realistiska 
priser där erbjudandet om separata produkter 
eller tjänster är ekonomiskt (och på annat sätt) 
genomförbara. Du kan t.ex. samla flera tjänster 
och sälja dem till ett lägre totalpris för att försöka 
få kunden att köpa mer från oss, men du kan inte 
kräva att de ska köpa något för att få köpa något 
annat.

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Frågor och svar 
 
Fråga q 
En möjlig kund är intresserad av att köpa några FM-tjänster. Är det tillåtet att bara erbjuda FM-tjänster om kunden köper dem i 
kombination med tullförmedlingstjänster? 

Svar q
Nej. Det är endast tillåtet om du också är beredd att sälja tjänsterna separat. Du kan inte “koppla” ihop dem och kräva att kunden köper 
båda istället för var och en separat.

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Ömsesidiga avtal
Ömsesidiga avtal är bruket där en köpare går med på att köpa 
varor från en säljare på villkor att säljaren i sin tur köper varor av 
köparen eller ett företag som är relaterat till köparen. Generellt 
förbjuder antitrustreglerna denna typ av arrangemang eftersom 
det hämmar konkurrensen på ett artificiellt sätt genom att kräva 
ett köp som parterna annars inte skulle göra. Ett exempel för CEVA 
är ett dataföretag som CEVA tillhandahåller logistiktjänster till – 
och även köper datorer från. De två aspekterna av relationen ska 
hållas åtskilda och vi ska tillhandahålla logistiktjänsterna och köpa 
datorerna utifrån oberoende beslut och ärenden.

Alla inköpsbeslut ska enbart fattas utifrån faktorer såsom 
pris, kvalitet, försäljningsvillkor och leverantörens pålitlighet 
– inte utifrån någon “överenskommelse” om att erbjuda 
affärsmöjligheter för att få göra affärer. Företaget ska inte ingå 
sådana överenskommelser. 

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Frågor och svar 
 
Fråga q 
Kan du köpa tjänster/produkter från en av våra viktiga kunder i hopp om att kunden köper fler tjänster av CEVA?

Svar q
Kunden kan i det här exemplet vara en säljare/leverantör till företaget. Valet av företagsleverantör ska göras i enlighet med företagets 
upphandlingspolicy och inköpsprocess på basis av kvalitet, service och pris. Om vi, efter denna analys, kommer fram till att denna viktiga 
kund också är vårt bästa alternativ som leverantör, kan vi köpa tjänster av dem. Vi ska dock inte ingå några överenskommelser med dem 
för att få något i utbyte för vår verksamhet.

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Vittorio Aronica has been appointed Senior Vice President 
of IS&S for the Americas Region.  Vittorio is a deeply 
experienced information technology professional who most 
recently served as SVP of IS&S for CEVA’s SEMEA Region in 
Milan, Italy.  He joined CEVA in 2007.  

Vittorio has almost 30 years of experience in information 
technology and is known for the innovation and 
entrepreneurial spirit he brings to the function.  He 
is particularly passionate about Business Process 
Transformation and was recently awarded Best Innovation 
Project by SMAU Italy and the Politecnico of Milan for the 
region’s new TMS and Control Tower operational center.

Prior to CEVA, Vittorio was Sales and Marketing Operations 
Manager for T-Systems Italia SpA – Deutsche Telekom, 
where he had responsibility for commercial operational 
management including sales target assignment, pipeline 
management, quarterly and annual sales forecasts and 
management of the Corporate CRM (Siebel on Demand).  
Other professional experience includes senior roles at 
Commerce One Srl, INTESA SpA (a joint venture between IBM 

Italia and Fiat), Xerox Corp., and Ing. Camillo Olivetti SpA. 

Vittorio is based in Houston and began his new role in 
January.   

Exklusiva handelsavtal är bruket 
att begränsa möjligheten för 
kunder eller leverantörer att 
göra affärer med konkurrenter 
utan giltigt syfte. Ett giltigt syfte 
kan t.ex. vara en stor investering 
som görs i förväg. Om du måste 
göra en stor investering i förväg 
kan du be om ett exklusivt 
handelsavtal i utbyte. I vissa 
fall är exklusiva handelsavtal 
tillåtna, men stäm först av med 
avdelningen för regelefterlevnad 
och etik. För vägledning om 
detta kontaktar du avdelningen 
för regelefterlevnad och etik.

Exklusiva handelsavtal

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Kunder och leverantörer

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Frågor och svar 
 
Fråga q 
En av våra främsta kunder inom CL-tjänster ber företaget tillhandahålla lagerhållning av vaccin utöver vanliga lagertjänster. 
För att kunna uppfylla kundens önskemål måste företaget ha ett styrsystem för temperaturen i lagerlokalen, fler anställda 
som hanterar dessa produkter och eventuellt tillstånd för lagerhållningen. Hur kan företaget skydda avkastningen på sina 
investeringar (ROI) om exklusiva handelsavtal är ett brott mot antitrustreglerna och konkurrensrätten?

Svar q
Eftersom företaget måste göra en investering i förväg för den här kunden är det ett fullt giltigt skäl att inkludera en paragraf i 
avtalet med kunden som fastställer att kunden, under avtalstiden, förbinder sig att exklusivt anlita företaget för lagerhållning av 
vaccinprodukter.

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna
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Antitrustregler förbjuder generellt ett 
monopoliserande beteende, t.ex. tillåts 
generellt inte att företag försöker 
uppnå en monopolställning på en 
viss marknad eller att missbruka en 
dominerande marknadsposition. En typ 
av monopoliserande beteende är rovpriser 
där ett företag säljer en produkt eller en 
tjänst till ett olagligt lågt pris (vanligen 
under kostnaden under en tidsperiod), i 
syfte att driva bort konkurrenterna från 
marknaden eller för att skapa barriärer för 
möjliga nya konkurrenter på marknaden. 
Om konkurrenter eller möjliga konkurrenter 
inte kan upprätthålla priser på samma 
nivå eller lägre utan att förlora pengar 
upphör de med verksamheten eller väljer 
att inte göra affärer. “Rovföretaget” har 
då färre konkurrenter och kan agera 

som monopolföretag. CEVA:s policy 
förbjuder rovpriser och annat olämpligt 
monopoliserande beteende.

Ensidigt uppträdande

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Rovpriser

SYFTEHEM
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Ensidigt uppträdande

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Frågor och svar 
 
Fråga q 
Du fastställer på kort sikt ett pris under den faktiskt kostnaden för de kommande sex månaderna i syfte att eliminera 
konkurrenter på en viss marknad för att på så sätt minska konkurrensen på lång sikt. Är det tillåtet?

Svar q
Förfarandet kallas “rovpris”. Om du har en dominerande position på marknaden kan det vara ett brott mot konkurrenslagarna. 
På samma sätt får företaget inte delta i förfarandet att sätta rovpriser eller tillämpa andra metoder, strategier eller taktiker som 
kan uppfattas som att de är utformade för att på ett otillbörligt sätt skada eller utesluta konkurrenter. Konsultera avdelningen för 
regelefterlevnad och etik innan sådana metoder, strategier eller taktiker implementeras.

SYFTEHEM
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Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Rapportering

Rapportering
Vissa frågor som rör antitrustregler kan vara subtila, komplicerade eller 
förvirrande. Fråga om du är osäker! Vid tvekan kontaktar du avdelningen 
för regelefterlevnad och etik för vägledning innan du fattar ett beslut. Om 
en konkurrent plötsligt försätter dig i en besvärlig situation (t.ex. genom att 
starta en diskussion om något du inte är säker på är tillåtet) ska du artigt 
men bestämt omedelbart avsluta konversationen och kontakta teamet som 
arbetar med regelefterlevnad och etik för vägledning.

Vid överträdelser eller misstänkta överträdelser av denna policy eller 
antitrustregler och konkurrensrätt ska anställda rapportera situationen via 
någon av våra fastställda rapporteringsvägar: din chef, avdelningen för 
regelefterlevnad och etik, den juridiska avdelningen, vår direktlinje för frågor 
som rör regelefterlevnad – den du är skyldig att rapportera till för att tillse 
att problemet åtgärdas.

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER
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Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Viktiga regler

Viktiga regler att komma ihåg!
Konkurrenter

• Inget prissamarbete

• Inga diskussioner om några känsliga ämnen (priser, avgifter, prispåslag, kostnader o.s.v.)

• Ingen riggad budgivning

• Ingen marknadsuppdelning eller tilldelning av kunder

• Inget uteslutande av konkurrenter från marknaden

• Ingen användning av mellanhänder för att få tillgång till marknadsinformation

Branschorganisationer

• Deltag inte såvida det inte godkänns genom processen för godkännande för 

branschorganisationer, som beskrivs i våra Riktlinjer för branschorganisationer.

• När du deltager ska du alltid följa våra antitrustregler.

e. In all other circumstances, this kind of behavior could be a violatio

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA Business Rules/TAPG.pdf
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SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

Viktiga regler

Viktiga regler att komma ihåg!
Kunder och leverantörer

• Om du av misstag tar emot information som är känslig i konkurrenshänseende ska du först ringa avdelningen för 

regelefterlevnad och etik.

• Såvida det inte är godkänt av avdelningen för regelefterlevnad och etik:

- Inga kopplingsförbehåll

- Inga ömsesidiga avtal

- Inga exklusiva handelsavtal

Rapportering
• Om du misstänker överträdelser av antitrustreglerna eller är osäker på hur du ska gå till väga ska du kontakta:

- Din chef

- Regionchefen med ansvar för efterlevnadsfrågor (Regional Compliance Manager)

- Juridik

- Avdelningen för regelefterlevnad och etik

- Direktlinje för regelefterlevnad
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Referenser

Klicka på flikarna och länkarna för att navigera, eller använd piltangenterna

KUNDER ENSIDIGT 
UPPTRÄDANDE REFERENSERVIKTIGA REGLERRAPPORTERING

u Antikorruptionspolicy
u Uppförandekod of Business Conduct
u Överenskommelser om regelefterlevnad
u Direktlinje för regelefterlevnad
u Sekretesspolicy
u Process för implementering av nya och ändrade prispåslag
u Vederbörlig aktsamhet för tredje part (due diligence) 
u Policys och handböcker för handel och export
u Riktlinjer för branschorganisationer

SYFTEHEM KONKURRENTER BRANSCHORGANISATIONER

http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/Anticorruption.aspx
http://www.cevalogistics.com/en-US/aboutus/Investors/Pages/Governance.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ComplianceCovenants.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/ccc.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-US/Pages/Privacy.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/PINCS.pdf
http://www.cevalogistics.com/en-US/aboutus/Investors/Pages/TPDD.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/Functions/Legal/Compliance/Pages/GTC.aspx
http://cevanet.logistics.corp/en-GLOBAL/CEVA%20Business%20Rules/TAPG.pdf

