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POLITIKA SKLADNOSTI S KONKURENČNIM PRAVOM
1.

SPLOŠNO:

SILIKO d.o.o. se zavezuje, da bo deloval v skladu z aktualnimi protimonopolnimi in konkurenčnimi zakoni in
drugimi s to tematiko povezanimi predpisi. Nekatere poslovne dejavnosti, kot so sporazumi med konkurenti,
ki skupaj določajo cene, kršijo te zakone in ta načela. Mnoge druge poslovne dejavnosti, kot so določene
restriktivne dobave ali sporazumi o distribuciji, ali neustrezni uporabi močnega tržnega položaja (monopola),
z namenom da škodujejo konkurenci, lahko kršijo te zakone in ta načela.
Ta politika vključuje vse zaposlene v SILIKO d.o.o. in tudi tretje osebe, ki delujejo v imenu podjetja SILIKO
d.o.o..
2.

OSNOVNI PRINCIPI:
1.
2.

3.
4.
5.

V predlagane razprave s konkurenti, je po potrebi treba vključiti specializiranega pravnega zastopnika
Ne predlagati ali doseči sporazuma ali dogovora s konkurenti v zvezi s katerim koli vidikom
konkurence, vključno z:
− Cenami
− Prodajnimi pogoji
− Ponudbami (vključno s ponudbenimi aktivnostmi)
− Razdelitve odjemalcev
− Razdelitve geografskih območij
− Proizvodnjo, kapacitetami ali količinami
− Industrijskimi in tržnimi razmerami
− Stroški, dobički ali rezervami
Izogibati se razprave ali interakcije s konkurenti, ki bi lahko ustvarila sum nepravilnega sporazuma.
Pred včlanjenjem ali le namenom sodelovanja v industrijskih ali trgovinskih združenj preveriti
skladnost njihovega delovanja s to politiko.
Uporaba konkurenčnega prava, je zapletena, zato se je potrebno nujno pravočasno posvetovati s
pravnim zastopnikom v primerih, ko se razmišlja o sledečih možnih dogovorih:
− Ekskluzivni prodajni ali nabavni dogovori
− Odnosi z ali ukinitvijo distributerjev
− Selektivnih nižanjih cen
− Združeni prodaji blaga ali storitev
− Omejitve preprodaje izdelkov ali storitev
− Licenčnih tehnoloških sporazumih, ki omejujejo nosilce licenc ali licence same
− Dejavnosti ali programe, ki so namenjeni pridobitvi ali ohranitvi prevladujočega položaja na trgu

Poslovanje v nasprotju z aktualno protimonopolno in konkurenčno zakonodajo lahko povzroči civilno pravne
in/ali kazenske posledice za podjetje SILIKO d.o.o. in njegove zaposlene, ter s tem posledično znatno vpliva
na poslovanje podjetja in njegov ugled.
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