КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Ветропак* дотримується принципів чесності, надійності та прозорості. Ці цінності відображені у нашому
Кодексі поведінки постачальників (далі - Кодекс), якого повинні дотримуватися всі постачальники. Цей
Кодекс стосується постачальників, підрядників, консультантів, посередників та інших контрагентів,
які надають товари та послуги, та ведуть або планують вести справи з Ветропак в усьому світі (далі –
Постачальник або Постачальники).
Впровадження Кодексу може буті успішним лише за умови, що заручений весь ланцюг постачання.
Тобто Постачальники повинні гарантувати, що всі субпідрядники і агенти в межах ланцюга постачання
також визнали Кодекс та дотримуються його.
Кодекс є частиною всіх договорів між Ветропак та його Постачальниками, навіть якщо це прямо не
вказано в таких договорах.
Ветропак очікує, що його Постачальники будуть дотримуватися щонайменше наступних стандартів:

		Чесність
		Дотримання всіх чинних законів і норм
Постачальники зобов’язані поважати і
дотримуватися всіх чинних законів і норм.
		З працівниками Постачальників поводяться
з повагою
		 Ніякої дискримінації або переслідування
		 Працівників оцінюють, наймають та підвищують
до службі виключно на основі їх кваліфікації та
здібностей, необхідних для відповідної посади.
Тобто раса, стать, вік або віросповідання не має
жодного значення. Крім того, Постачальники
повинні дотримуватися принципу створення такого
робочого середовища, в якому відсутні словесні або
несловесні переслідування.
		 Безпечні умови роботи
		 Безпека надзвичайно важлива для Ветропак
та його працівників. Ветропак очікує від
своїх Постачальників, що вони зобов’яжуться
дотримуватися всі чинних стандартів та будуть
постійно покращувати безпеку своїх працівників.
		 Ніякої примусової праці
		 Недобровільна робота суворо заборонена.
		 Ніякої дитячої праці
		 Дитяча праця суворо заборонена.
		 Свобода зібрань
		 Постачальники повинні поважати право своїх
працівників на свободу зібрань.

		
		
		Повага до ділових партнерів
Чесна конкуренція
		 Повага і дотримання всіх чинних законів про
конкуренцію і антимонопольного законодавства.
		 Жодних неналежних переваг
		 Забороняється пропонувати чи приймати будьякі неналежні переваги (щедрі ділові подарунки,
надмірна гостинність або заохочення та ін.).
		 Ніякого хабарництва/корупції
		 Зобов’язання запобігати всім випадкам
хабарництва/корупції і звітувати про такі випадки.
		Захист власності компаній Ветропак
		 Запобігання шахрайству
		 Постачальники та їхні працівники зобов’язані
захищати активи Ветропак (матеріальні та
нематеріальні), зокрема від шахрайства. Ми
очікуємо, що Постачальники будуть утримуватися
від розкриття будь-якої конфіденційної
інформації, що пов’язана з Ветропак. Ми можемо
попросити Постачальників підписати угоду про
конфіденційність.

		Надійність

		Прозорість

		Споживачі можуть покладатися на
Ветропак та його Постачальників

		Уникнення конфліктів інтересів

		 Зобов’язання по продукції і послугах, які безпечні
для використання за призначенням
		 Ветропак та його Постачальники забов’язані
надавати продукцію та послуги, безпечні для
використання за своїм призначенням.
		Екологічна відповідальність
		 Постачальники повинні виконувати всі чинні
стандарти і зобов’язуються постійно зменшувати
негативний вплив на навколишнє середовище від
своєї діяльності.
		Надання надійної інформації
		 Постачальники повинні точно фіксувати і відкривати
інформацію про свою діяльність, фінансовий стан
і результати роботи у відповідності з чинними
законами і нормами.

		 Конфлікти або потенційні конфлікти інтересів
потрібно виявляти та скасовувати.
		Повідомлення про потенційну протиправну
поведінку
		 Постачальники, які вважають, що працівник
Ветропак або будь-хто, хто діє від імені Ветропак,
або його власні працівники чи будь-який працівник
субпідрядника або агента залучений або був
залучений до вчинення незаконних або інакшим
чином неналежних дій, повинні повідомляти про
це Ветропак. Постачальники можуть зв’язатися з
Ветропак Холдінг Лігал енд Комплаєнс Офіс за
адресою: Шютценматтштрассе 48, СН-8180
Бюлах, +41 44 863 31 31 чи e-mail
compliance@vetropack.ch. Відверті звіти про
потенційну неправомірну поведінку не загрожують
відносинам Постачальника з Ветропак.
		Дотримання і контроль
		 Ветропак вимагає, щоб Постачальник виконував
вимоги цього Кодексу і брав участь у процесі оцінки
Постачальників. Таким чином Ветропак залишає
за собою право перевірити і проконтролювати
дотримання Кодексу. Для цього Ветропак чи
незалежна третя сторона, призначена Ветропак,
може відвідувати об’єкти Постачальника чи
запитувати дані, які стосуються дотримання
Кодексу. У випадку неналежної поведінки Ветропак
співпрацюватиме з Постачальником для розробки
коригувальних закладів. Якщо Постачальник
не бере на себе зобов’язання зробити це або
якщо коригувальні заходи не прийняті, Ветропак
може припинити мати справу з Постачальником,
розірвати договір або звернутися до суду.

* Використання терміну «Ветропак» у цьому документі стосується всіх компаній, які прямо або опосередковано контролюються 		
“Ветропак Холдинг Лтд.”
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Ветропак Холдинг АГ
CH - 8180 Бюлах
Teлeфoн +4144 863 31 31
Факс +4144 863 31 21
www.vetropack.com

Підприємства
Ветропак АГ
CH - 8180 Бюлах
Teлeфoн +4144 863 34 34
Факс +4144 863 31 23
CH - 1162 Сен-Пре
Teлeфoн +41 21 823 13 13
Факс +41 21 823 13 10
Ветропак Австрія Холдинг Лтд
AT - 3380 Пехларн
Teлeфoн +43 2757 7541
Факс +43 2757 7541 202
Ветропак Австрія ГмбХ
AT - 3380 Пехларн
Teлeфoн +43 2757 7541
Факс +43 2757 7541 202
AT - 4550 Кремсмюнстер
Teлeфoн +43 7583 5361
Факс +43 7583 5361 112
Ветропак Моравія Гласс а.с.
CZ - 697 01 Кийов
Teлeфoн +420 518 733 111
Факс +420 518 612 024

Ветропак Немшова с.р.о.
SK - 914 41 Немшова
Teлeфoн +421 32 6557 111
Факс +421 32 6589 901
Ветропак Стража д.д.
HR - 49231 Хум на Сутлі
Teлeфoн +385 49 326 326
Факс +385 49 341 041
АТ Ветропак Гостомель
UA - 08290 Гостомель
Teлeфoн +380 4439 24 100
Факс +380 4597 31 135
Ветропак Італія С.р.л.
IT-20090 Треццано
Teлeфoн +39 02 458771
Факс +39 02 45877714
Мюллер+Кремпель Лтд
CH - 8180 Бюлах
Телефон +41 44 863 35 20
Факс +4144 863 31 24
Ветрореал АГ
CH - 8180 Бюлах
Teлeфoн +4144 863 33 33
Факс +4144 863 31 30

