POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
____________

(„Spółka”)

przyjęła

niniejszą

Politykę

Antykorupcyjną

(„Polityka”),

zobowiązując się tym samym do przestrzegania przepisów antykorupcyjnych obowiązujących we
wszystkich krajach, w których prowadzi działalność.

Funkcjonariusze zarządu, pracownicy oraz

przedstawiciele Spółki nie mogą, bezpośrednio lub pośrednio, łamać ani próbować omijać prawa
ani przepisów obowiązujących w którymkolwiek kraju, w którym Spółka prowadzi działalność.
Ponadto Spółka nie może, bezpośrednio ani pośrednio, proponować ani wręczać łapówek,
a wszelkie żądania łapówek muszą zostać zdecydowanie odrzucone. Przekupstwem są wszelkie
propozycje, obietnice bądź upominki o wartości materialnej lub niematerialnej, czynione
bezpośrednio lub przez pośredników na rzecz funkcjonariusza państwowego, partii politycznej,
kandydata politycznego lub przedstawiciela partii, bądź też jakiegokolwiek pracownika sektora
prywatnego, w celu nakłonienia tego funkcjonariusza lub pracownika do działania lub
powstrzymania się od działania związanego z wykonywanymi przez nich obowiązkami
służbowymi, w celu uzyskania lub utrzymania korzyści biznesowej. Ponadto, funkcjonariusze,
pracownicy oraz przedstawiciele Spółki nie mogą przekazywać „nielegalnych prowizji”
w postaci jakiejkolwiek części wartości kontraktu pracownikom innych stron kontraktu lub
stosować innych środków w postaci podkontraktów, zamówień lub umów konsultacyjnych
w celu umożliwienia przekazania takich środków funkcjonariuszom państwowym, kandydatom
politycznym, pracownikom innych stron kontraktu oraz ich rodzinom lub spółkom powiązanym.
„Nielegalna prowizja” jest szczególną formą łapówki i ma miejsce w przypadku, kiedy
pracownik spółki trzeciej lub osoba pełniąca funkcję publiczną odpowiada za przyznanie jakiejś
korzyści i robi to w zamian za udział w wartości transakcji (nielegalna prowizja) lub korzyści
bez wiedzy i zgody swojego pracodawcy lub organu publicznego, pod który podlega.

Funkcjonariusze, pracownicy i przedstawiciele Spółki, którzy posiądą wiedzę na temat
nielegalnych lub wątpliwych działań lub staną się ofiarami jakiegokolwiek wymuszenia, lub
którzy zostaną zachęceni do jakiegokolwiek udziału w działaniach związanych z przekupstwem
lub nielegalnymi prowizjami, powinni takie przypadki niezwłocznie zgłosić członkom wyższego
kierownictwa bez obawy, że będzie to miało jakikolwiek negatywny wpływ na ich zatrudnienie.
Dodatkowo, pracownicy Spółki zostaną objęci szkoleniami z zakresu niniejszej Polityki oraz
przepisów antykorupcyjnych.
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