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A LafargeHolcim politikája, hogy minden üzleti ügymenete során teljes körűen a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően járjon el, ami magában foglalja többek között 
a trösztellenes szabályokat. A LafargeHolcim teljes mértékben elkötelezett az iránt, 
hogy minden munkavállalója mindenkor e politikát kövesse. E cél érdekében, 
valamint a folyamatosan változó trösztellenes szabályozás, és annak európai 
alkalmazása miatt a LafargeHolcim Magyarországon az alábbi szabályok 
alkalmazását folytatja a cementfajtákra (pl. szürke cement), valamint a 
cementtartalmú termékekre (pl. kohósalak, pernye ) vonatkozóan, az Európai 
Gazdasági Térség (EEA) területén valamint Svájcban - annak érdekében, hogy 
tovább erősítse a vállalat 2016. április 15.-ét követően azonnal és teljeskörűen 
bevezetésre kerülő, érvényben levő magas szintű megfelelőségi elvárásait: 

1. Amennyiben a kormányhivatalok nem rendelkeznek másképp, a LafargeHolcim 
az értékesítése, termelése, import/export tevékenysége, cement- vagy 
cementtartalmú terméke vagy termékcsaládja kapcsán nem nyújt közvetlenül 
vagy bármilyen szakmai szervezeten keresztül közvetetten semmiféle nem 
publikus, egyedi információt, amely hat hónapnál nem korábbi. 

2. Amennyiben az illetékes nemzeti versenyhivatal nem rendelkezik másként, a 
LafargeHolcim csak abban az esetben teszi lehetővé bármely szakmai 
szervezet számára bármelyik fent említett információ cseréjét, ha a 
tevékenységet független harmadik félként magánszervezet végzi pontosan 
igazolható bizalmassági nyilatkozat alapján, amely megfelelő tűzfalat kell 
képezzen az ilyen jellegű szövetségek és tagjai között („a Bizalmassági 
Nyilatkozat”). 

3. Amennyiben a kormányhivatalok nem rendelkeznek másképp, a LafargeHolcim 
közvetve vagy közvetlenül sem biztosít nyilvánosságtól elzárt vagy egyéni 
adatokat semmilyen kereskedelmi szövetségen keresztül, az értékesítésre, 
termelésre, import és export tevékenységre vonatkozóan, amelyek egy évesnél 
frissebbek, azokban a tagállamokban vagy azokban a közigazgatási régiókban 
ahol a LafargeHolcim tudja, hogy kevesebb, mint 4 szállítói adat áll 
rendelkezésre. 

4. A Bizalmassági Nyilatkozatokat független harmadik félként magánszervezet 
által, a kereskedelmi szövetség és annak tagjai által is alá kell íratni, illetve 
kötelező érvényű a harmadik félként aláíró független magánszervezetre, hogy a 
LafargeHolcimot azonnal tájékoztassa, és ne hozzon nyilvánosságra a 
fentiekben foglalt adatokat, ha kevesebb, mint három forrásból  áll 
rendelkezésre adat. 

5. A LafargeHolcim abban az esetben lesz bármely kereskedelmi szövetséget 
tagja, amennyiben az (i) az érintett társulások betartják (a) a fent említett 
Bizalmassági Nyilatkozatokat, (b) a megfelelőségi programot (vagy azzal 
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egyenértékű belső üzleti magatartási kódexet), amely magában foglalja a 
szóban forgó adatok begyűjtésre, összesítésre vagy nyilvánosságára 
hozatalára vonatkozó szabályokat, ahogy bármilyen, a szervezetben történő 
tárgyalásra vagy üzletmenetre vonatkozó magatartást, (ii) továbbá elfogadja 
egy megfelelőségi vezető/funkciót ellátó személy kinevezését, aki felelős a 
megfelelőségi program és a fent említett Bizalmassági Nyilatkozatok 
szervezetek által történő alkalmazásáért és ellenőrzéséért  

6. A LafargeHolcim nem küld általános árbejelentő levelet az ügyfeleinek. 

7. Az árlapok általánosnak minősülnek, ha a következő, vevőkkel kapcsolatos 
személyes információkat nem tartalmazzák: (i) a vevő specifikus kontaktadatai; 
(ii) a termékkel kapcsolatos követelmények és árak (az ajánlott bruttó ár a 
cement- és egyéb cementtartalmú termékekre vonatkozóan); és (iii) az 
előirányzott árváltozások hatályba lépésének ideje.   

8. LafargeHolcim belső szervezetén kívül minden esetben elkerüli az adatai 
nyilvánosságra hozását a jövőbeni stratégiai terveit illetően a mennyiségekre, 
árpolitikára vonatkozóan minden, a média vagy a nyilvánosság számára 
elérhető céges weboldalon, vagy egyéb nyilvános közleményben. Ez alól 
kivételt jelenthetnek a vevőkkel való kapcsolattartás,(vagy a II. részben 
engedélyezett egyéb intézkedések), a pénzügyi közzétételek (ide értve a 
szokásos elemző jelentéseket, pénzügyi road-showkat, éves jelentéseket és 
éves értekezleteket), vagy azokat az eseteket, amelyek célja valamely 
pénzügyi, vagy szervezeti szabályzási kötelezettségnek való megfelelés.   

9. Ami az acélgyártókkal kötött GBS és GGBS szállítási szerződéseket illeti, a 
LafargeHolcim továbbra is biztosítani fogja a vertikális megállapodásokra 
vonatkozó európai versenyjogi szabályokra vonatkozó megfelelést. 

 

 

Párizs/Zürich       2015. november 3. 


