Rīcības kodekss

Sonepar uzņēmējdarbības politika kā

Mūsu saistības ir balstītas uz šādiem

arī politika attiecībām ar

atbilstības kritērijiem:

darbiniekiem un biznesa partneriem
ir balstīta uz tādām būtiskām

•

visiem attiecīgajiem

pamatvērtībām kā cieņa, taisnīgums

piemērojamajiem tiesību

un godīgums.

aktiem, nosacījumiem un
iekšējiem noteikumiem, kas

Šīs pamatvērtības un Sonepar

attiecināmi uz Sonepar;

filosofija vienmēr ir bijusi iestrādāta
Sonepar ilgtermiņa darbības

•

atbilstošajiem

principos un ir iekļauta uzņēmuma

piemērojamajiem tiesību

pārvaldības struktūrā, kurā papildus

aktiem katrā valstī attiecībā uz

likumdošanas un normatīvo aktu

konkurenci, korupcijas

prasībām tiek atbalstīta godīga

novēršanu, ietekmes

rīcība, bet jo īpaši - prasība

mazināšanu un importa un

ikvienam, šaubu gadījumā, izvērtēt

eksporta kontroli;

savu darbību īstenošanas
iespējamību, atbilstību un

•

pieņemamību.

atbilstošajiem grāmatvedības
noteikumiem, tostarp
revidētajiem gada pārskatiem,

Šis Sonepar un tā saistīto uzņēmumu

un neiecietību pret krāpšanu;

rīcības kodekss turpina aizsākto
praksi, un tā mērķis ir vēl vairāk

•

tiesību aktiem un

uzsvērt taisnīguma un godīguma

noteikumiem, kas nosaka

nozīmi ikvienam no mums šobrīd,

nepieciešamību pēc

kad paaugstinās atbilstības

uzraudzības plāna, lai

noteikumu prasības. Šī rīcības

identificētu un novērstu

kodeksa pamatā ir jau spēkā esošā

nopietnu cilvēktiesību,

pārvaldības struktūra un

pamatbrīvības, cilvēku un

rokasgrāmatas.

vides veselības un drošības
pārkāpumu risku.

Papildus šajā dokumentā
iekļautajiem saistību atgādinājumiem
ir pievienotas arī Atbilstības
vadlīnijas („Vadlīnijas”), kas ir
neatņemama šī rīcības kodeksa
sastāvdaļa. Šīs Vadlīnijas, kuras ir
sakārtotas pēc tēmām un kuru
saraksts ir pievienots dokumentam,
tiek atjaunotas līdz ar jaunu uz
Sonepar attiecināmu prasību un
noteikumu parādīšanos. Ja tiek
konstatētas atšķirības starp šo rīcības
kodeksu un vietējo kodeksu, tiek
piemēroti stingrākie noteikumi.

Rīcības kodekss attiecas un ir

Atbilstoši pašreizējām procedūrām,

jāpielieto visiem darbiniekiem visās

ja radies kāds jautājums vai risks

valstīs, kurās darbojas Sonepar.

attiecībā uz rīcības kodeksa

Visiem darbiniekiem jāievēro šeit

pārkāpumu, darbiniekam ir jājautā

ietvertie principi un jāievieš tie savās

vai jāinformē savs tiešais vadītājs vai

ikdienas darbībās.

juridiskā nodaļa, atbilstības, iekšējās
kontroles, audita vai personāla

Gadījumā, ja rīcības kodeksa

nodaļa.

pārkāpums ticis pierādīts, vainīgajam
darbiniekam iespējams piemērot

Ziņošanas procedūras ievads.

disciplinārsodu. Jānodrošina šādu

Darbiniekam, kurš rīkojas labā ticībā

sodu atbilstība vietējai likumdošanai.

un pašaizliedzīgā garā, nevar
piemērot nekādas sankcijas,
diskriminējošus vai disciplinārsodus,
pamatojoties uz ziņošana par
pārkāpumu.
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