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Soveltamisalue

Tätä kilpailunrajoituksia ja reilua kilpailua 
koskevaa käytäntöä (”käytäntö”) 
sovelletaan GXO Logistics -yhtiöön ja 
sen kaikkiin tytäryhtiöihin, osastoihin 
ja muihin operatiivisiin yksiköihin 
(yhdessä ”GXO” tai ”yhtiö”). Tässä 
käytännössä määritellyt vaatimukset 
koskevat ja sitovat kaikkia GXO:n 
johtajia, toimihenkilöitä ja työntekijöitä 
sekä puolestamme toimivia kolmansia 
osapuolia. Termillä ”yhtiö” tarkoitetaan 
tässä käytännössä kaikkia henkilöitä ja 
yksiköitä, joita tämä käytäntö koskee.

1. Yhteenveto
GXO on sitoutunut ostamaan ja 
myymään tuotteita ja palveluja 
hinnan, laadun, ehtojen ja palvelujen 
perusteella. Yhtiö noudattaa kaikkia 
kilpailunrajoituksia ja reilua kilpailua 
koskevia lakeja eikä osallistu mihinkään 
järjestelyyn, jolla pyritään saamaan 
sopimatonta etua. Vilpillistä tai kilpailun 
vastaista toimintaa ei suvaita koskaan. 
Kiellettyjä toimia ovat muun muassa 
hintakartellit, markkinoiden jakaminen, 
monopolit, sitomisjärjestelyt, boikotit ja 
vastavuoroinen kaupankäynti.

2. Määritelmät
2.1. Yhtiö: GXO Logistics kaikissa 
liiketoiminnan muodoissaan, GXO:n 
työntekijät sekä kaikki muut osapuolet, 
jotka on määritelty kohdassa 

”Soveltamisalue”.

3. Kielletty käytös
3.1. Emme osallistu hintakartelleihin: 
Yhtiö ei kommunikoi hinnoitteluun 
tai luottokäytäntöihin liittyviä 
asioita kilpailijoille. Hinnoittelu- ja 
luottokäytäntötietoja saa kommunikoida 
kilpailijalle vain rajoitetuissa olosuhteissa, 
joissa kilpailija on yhtiön palveluja 
ostava asiakas tai yhtiölle palveluja 
myyvä toimittaja. Hinnoittelu- ja 
luottokäytäntötietojen tulee liittyä 
nimenomaiseen maksutapahtumaan, 
ja luovutettujen tietojen on oltava 
tavanomaisten neuvottelukäytäntöjen 
mukaisia.

3.2.  Emme osallistu markkinoiden 
tai asiakkaiden jakoon: Yhtiö ei tee 
kilpailijoiden kanssa sopimuksia 
tai järjestelyjä markkinoiden tai 
asiakkaiden jakamisesta alueen tai 
markkinasegmentin perusteella, 
mukaan lukien sopimukset, jotka 
koskevat tietyistä asiakkaista 
kilpailemisesta tai tarjouskilpailuista 
pidättäytymistä.

 3.3.  Emme osallistu 
monopolitoimintaan: Yhtiö ei osallistu 
mihinkään toimintaan, joka rajoittaisi 
kilpailua kohtuuttomasti ja antaisi 
yhtiölle monopoliaseman. Tähän sisältyy 
kaikki muiden yritysten kilpailukykyä 
rajoittava toiminta lukuun ottamatta 
kilpailua, joka perustuu edullisempiin 
hintoihin, parempiin tuotteisiin tai 

parempaan palveluun. Yhtiön on 
vältettävä kaikkea ”saalistushinnoitteluksi” 
kutsuttua toimintaa, kuten palvelujen 
hyvin alhaista hinnoittelua (alle 
marginaalikustannuksen) kilpailijoiden 
pois ajamiseksi.

3.4.  Emme osallistu 
sitomisjärjestelyihin: Yhtiö ei tarjoa, 
harkitse tai hyväksy mitään järjestelyä, 
jossa tuotteen tai palvelun myymisen 
ehtona on asiakkaan suostuminen 
jonkin muun tuotteen tai palvelun 
ostamiseen myyjältä (”sitomisjärjestelyt”). 
Yhtiö ei koskaan ilmaise asiakkaalle, että 
yhtiön tuotteen tai palvelun ostamisen 
ehtona on yhtiön muun tuotteen tai 
palvelun ostaminen. Yhtiö ei myöskään 
aseta tuotteen tai palvelun myymiselle 
ehtoa, joka kieltää asiakasta käymästä 
kauppaa yhtiön kilpailijoiden kanssa.

Kielletyt sitomisjärjestelyt eivät koske 
pakettitarjouksia, joissa yhtiö myy 
tuotteiden tai palvelujen yhdistelmää 
alennetulla hinnalla. Yritys ei käytä 
pakettihinnoiteltuja tarjouksia tavalla, 
joka rajoittaa muiden mahdollisuutta 
kilpailla markkinoilla, kuten 
hinnoittelemalla pakettitarjouksia alle 
palvelujen yhteenlasketun kustannuksen.

3.5. Emme osallistu boikotteihin: 
Yhtiö ei osallistu mihinkään 
sopimukseen, joka rajoittaa tietyn 
osapuolen liiketoimintaa. Yhtiö ei tee 
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yhteisiä päätöksiä kilpailijan kanssa 
siitä, kenen kanssa yhtiö harjoittaa  
tai ei harjoita liiketoimintaa.

3.6.  Emme osallistu vastavuoroiseen 
kaupankäyntiin: Yhtiö ei saa käyttää 
markkinavoimaansa vaatiakseen tai 
muutoin pakottaakseen toimittajia tai 
muita kolmansia osapuolia ostamaan 
sen tuotteita tai palveluja vain siksi, 
että GXO on heidän asiakkaansa.

 4. Kielletyt sopimukset ja keskustelut
Yhtiö ei keskustele – edes 
epävirallisesti – kilpailijoiden kanssa 
ei-julkisista tiedoista, jotka liittyvät 
johonkin seuraavista:

•  Kustannukset, katteet, tuotannon 
tai myynnin ennusteet tai määrät

•  Hinnoittelu- tai markkinointistrategiat, 
mukaan lukien hinnat, joita kumpi 
tahansa yhtiö aikoo veloittaa 
asiakkailtaan

•  Hinnankorotusten ajankohta, 
menetelmä tai laajuus

•  Myynti- tai toimitusehdot, joita kumpi 
tahansa yhtiö aikoo tarjota asiakkaille

•  Tarjouskilpailusuunnitelmat 
tai -strategiat, mukaan lukien 
tarjoukset tietyille asiakkaille

•  Asiakas- tai markkinakategoriat  
tai myyntialueet

•  Jakelukäytännöt tai kapasiteetin 
käyttöaste

5. Lisävalvontaa edellyttävät toimet
5.1. Kanssakäyminen kilpailijoiden 
kanssa: Yhtiön ei tule liittyä mihinkään 
toimialajärjestöön tai osallistua minkään 
toimialajärjestön kokouksiin, ellei siitä 
ole selkeitä liiketoimintahyötyjä ja ellei 
toimialajärjestö hyödynnä toimivaltaisen 
kilpailuviranomaisen neuvontaa. Yhtiö 
ei osallistu mihinkään sopimattomaan 
keskusteluun toimialajärjestön 
kokouksissa ja, ollessaan läsnä 
sopimattoman keskustelun aikana, 
kieltäytyy osallistumasta siihen.

5.2.  Yhteisyritykset ja muut 
liiketoimintajärjestelyt: Kaikki 
kilpailijoiden kanssa luotavat 
yhteisyritykset ja markkinointi-, osto- 
tai vastaavat yhteistyösopimukset  
on hyväksytettävä eettisen  
ja vaatimustenmukaisen  

toiminnan osastolla.

5.3. Hinnoittelusta sopiminen 
toimittajien ja asiakkaiden kanssa: 
Paikalliset hinnoittelua koskevat lait 
voivat edellyttää yhtiöltä sopimista tai 
yhteistyötä toimittajien ja asiakkaiden 
kanssa esimerkiksi lain kieltäessä 
vähimmäisjälleenmyyntihinnat tai 
eri hinnan pyytämisen samasta 
tuotteesta tai palvelusta. Yhtiö voi 
toimia näin ainoastaan eettisen ja 
vaatimustenmukaisen toiminnan 
osaston luvalla.

5.4.  Kilpailutietojen kerääminen: 
Yhtiö kerää kilpailutietoja vain laillisin 
ja hyvän tavan mukaisin keinoin.

6. Raportointi
Kaikkien henkilöiden, joita tämä käytäntö 
koskee, on ilmoitettava välittömästi 
väärinkäytöksistä tai tämän ohjeistuksen 
tai sovellettavan kilpailunrajoituksia 
koskevan lain rikkomuksista. GXO ei salli 
kostotoimia sellaista henkilöä kohtaan, 
joka on hyvässä uskossa ilmoittanut 
huolenaiheesta, väärinkäytöksestä tai 
yhtiön käytännön tai sovellettavien  
lakien rikkomuksesta.
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Ilmoitukset voidaan tehdä suoraan 
eettisen ja vaatimustenmukaisen 
toiminnan osastolle osoitteeseen 
ethics@gxo.com. Muita 
ilmoittamistapoja löytyy eettisen 
toiminnan verkkosivustoltamme 
osoitteessa https://ethics.gxo.com. 
Voit tehdä ilmoituksen nimettömästi, 
jos paikalliset lait tämän sallivat. 
Katso lisätietoa muista ilmoituksen 
tekotavoista yhtiön liiketoimintaa 
koskevista eettisistä säännöistä.

Tätä käytäntöä koskevia lisätietoja 
ja ohjeita on saatavissa eettisen ja 
vaatimustenmukaisen toiminnan 
osastolta osoitteesta ethics@gxo.com. 

7. Käytännöstä poikkeaminen
Kaikkiin tätä ohjeistusta 
koskeviin poikkeuksiin tai 
poikkeamiin on saatava yhtiön 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavan 
johtajan kirjallinen hyväksyntä.

8. Käytännön noudattamatta 
jättäminen
Tämän ohjeistuksen noudattamatta 
jättäminen voi aiheuttaa yhtiölle 
ja asianosaisille henkilöille vakavia 
seuraamuksia, mukaan lukien siviili- 
ja rikosoikeudelliset seuraamukset, 
sakot ja pahimmassa tapauksessa 
vankeustuomiot. Ohjeistuksen 
rikkominen voi johtaa myös vakaviin 
kurinpitotoimiin, mukaan lukien 
työsuhteen päättäminen.
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