Üzleti magatartás kódex

Előszó

Az Intersnack Csoport sikeres múlt-

ra tekint vissza mind márkás, mind
kereskedelmi márkás termékek forgalmazása terén, mely eredményekre
mindannyian méltán büszkék lehetünk. Sikerünk alapja a vállalati értékeink iránti elkötelezettség, integritás és
a bizalom, mely piaci tekintélyünket
megalapozta. A jó hírnév felépítése
sok évet vesz igénybe, de egyik napról
a másikra elveszíthetjük, ha fellazulnak a szabályok, vagy akár egyetlen
személy helytelen magatartása miatt
is. Ezért az Intersnack Csoport vezető
testületeként kötelességünknek tartjuk, hogy a helyes vállalati ügymenet,
üzleti magatartás elveit az Intersnack
Csoport minden vállalatánál megismerjék és érvényesítsék.

2

Ezen magatartási kódex célja, hogy
a vállalati alap értékeinkkel együtt
iránymutatást adjon a napi munkánkhoz. 7 alapelvben foglaltuk össze az
etikailag, morálisan vagy jogilag követendő elveket, ezen elvek minden
Intersnack dolgozó számára kötelező érvényűek. Amennyiben kérdése,
illetve kétsége merülne fel a korrekt
és méltányos magatartást illetően,
kérjük, forduljon feletteséhez, vagy a
vállalati Compliance felelőshöz (CFO).
Kérdés esetén bizalommal fordulhat
az Intersnack Csoport felelős Igazgatójához is (Harald Russel Director
Governance, Risk & Compliance, IS
Group).
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1. szabály

2. szabály

Az élelmiszerbiztonság a legfon-

tosabb prioritásunk. Mindannyiunk
felelőssége, hogy a fogyasztóink
megbízhassanak termékeink biztonságában és minőségében. Termékeink és az alkalmazott munkafolyamatok mindig megfelelnek, illetve meg
is haladhatják a törvényekben, illetve
az iparági szabványokban szereplő
élelmiszer-biztonsági előírásokat. A
termékek folyamatos kitűnő minőségét és biztonságát szakszerű, szabványosított folyamatok, és élelmiszerbiztonsági szabványok biztosítják. A
teljes ellátási láncot felügyeljük és ellenőrzésünk alatt tartjuk, a beszállítókat pedig szigorú kritériumok alapján
választjuk ki.
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Azt mondjuk, amit gondolunk és

azt gondoljuk, amit mondunk. Hasonló transzparenciát és nyíltságot
várunk valamennyi munkatársunktól
és üzlettársunktól. Példamutatóan viselkedünk valamennyi ügyfelünkkel,
beszállítónkkal és üzlettársunkkal, és
eleget teszünk minden hatályos törvénynek és rendeletnek.

Minőségi snack-et
állítunk elő
a legszigorúbb gyártási
szabályokat követve.

Mindig
a feddhetetlenség
jegyében cselekszünk.
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3. szabály

4. szabály

Üzleti

tevékenységünket nyíltan,
becsületesen és etikusan folytatjuk.
Alapelveink tisztességes üzleti magatartásra, bizalomra és jóhiszeműségre
épülnek. Teljes lojalitással viseltetünk
az Intersnack Csoport irányában. Kerüljük a személyes- és az Intersnack
érdekei közötti konfliktusokat. Tiszteletben tartjuk a vállalat tulajdonát
és a létesítményeket, illetve a berendezéseket nagy gondossággal kezeljük. Az Intersnack-re vonatkozó üzleti
információkat mindenkor bizalmasan
kezeljük.
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A megvesztegetés
és a korrupció
minden formáját
elítéljük.
Becsületes üzleti
gyakorlatot folytatunk
és mindezt az Intersnack
Csoport érdekeit
szem előtt tartva
végezzük.

Nem gyakoroljuk és nem tolerál-

juk a megvesztegetést. Sohasem
ajánlunk fel pénzt, ajándékokat vagy
egyéb juttatásokat, hogy ezáltal különleges bánásmódot vagy jogtalan
előnyöket biztosítsunk az Intersnack
részére. Üzlettársainktól nem kérünk
személyes kedvezményeket. Kategorikusan visszautasítunk minden olyan
személyes előnyt, mely esetlegesen
arra irányul, hogy üzleti döntéseinket
befolyásolja.
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5. szabály

Tisztességgel viseltetünk az em-

berek iránt. Mindenkit megillet az
esélyegyenlőség. Az, hogy saját teljesítménye, tehetsége és az Intersnack
értékei irányában tanúsított elkötelezettsége alapján érvényesüljön.

Az embereket
a nekik kijáró
tisztelettel
kezeljük.
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Támogatjuk a dolgozóink részéről
megnyilvánuló vállalkozói szemléletet és célunk, hogy együtt tudjunk
fejlődni munkatársainkkal és üzlettársainkkal. Elkötelezettek vagyunk
azon tekintetben, hogy fenntartsuk a
munkahelyi zaklatástól és diszkriminációtól mentes munkahelyi környezetet. A vállalat valamennyi telephelyén gondoskodunk a biztonságos és
egészséges munkakörülményekről.
Felelős társadalmi szereplőként viselkedünk minden helyi közösségben,
ahol jelen vagyunk.

6. szabály

Üzleti tevékenységünk során el-

kötelezett hívei vagyunk a tisztességnek, feddhetetlenségnek és méltányosságnak. Beszállítóinktól és
üzlettársainktól is ugyanezen értékek
tiszteletben tartását várjuk el.
Betartunk minden versenyre vonatkozó és trösztellenes törvényt. A tisztességes verseny elkötelezett hívei
vagyunk és a szabad verseny nyomán
kialakuló árakat és feltételeket alkalmazzuk. Tiszteletben tartjuk ügyfeleink és beszállítóink jogos érdekeit.
Piaci verseny körülményei között növekszünk és fejlődünk.

Tisztességes versenyt
folytatunk és betartjuk
a szabad piac
szabályait.
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7. szabály

Meggyőződésünk, hogy a profito-

rientált növekedés, a környezetvédelem és a fenntartható társadalmi fejlődés együttesen megvalósítható. Ezért
az energia- és vízfelhasználás optimalizálásával, a légszennyezés nyomonkövetésével, valamint a hulladék szint
minimalizálásával arra törekszünk,
hogy csökkentsük a gyártási és ellátási láncunk környezeti terheit. Beszállítóinkat is arra ösztönözzük, hogy
folyamatosan javítsák termékeik és
folyamataik szociális, környezetvédelmi és etikai mutatóit és lehetőség
szerint támogatjuk őket ezen törekvésükben.
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A kódex betartásának módja

Kérjen tanácsot
A magatartási kódex nem adhat választ minden, munkánk során felmerülő kérdésre. Mi a teendő akkor, ha olyan helyzettel találjuk szembe magunkat, amelyre nem ad egyértelmű iránymutatást a 7 alapelv?

Óvjuk a környezetet
és üzleti tevékenységünket
társadalmilag
felelős módon
gyakoroljuk.

Idézze fel a legfontosabb vállalati értékeket:
• Felelősségteljes gondolkodás
• Vállalkozói szellemben végzett munka
• Együttes növekedés
Minden cselekedetünk a vállalati célkitűzéseken és legfőbb értékeinken kell hogy alapuljon. Ez az elv vezéreljen bennünket minden
egyes nap!
Ha elbizonytalanodunk a megfelelő magatartást illetően, nyugodtan
kérdezzünk. Kérdéseinkkel különböző illetékesekhez fordulhatunk,
mint például a felettesünkhöz, a Compliance felelőshöz vagy a jogi
osztályhoz. Az Intersnack Csoport Governance, Risk & Compliance
Office csapata szintén szívesen segít ilyen esetekben.
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A dolgok megbeszélése
Mi a teendő, ha észreveszi, hogy az
Intersnack társaságnál vagy annak
egyik leányvállalatánál valami nincs
rendjén?
Minden munkatársnak felelősséget kell
vállalnia és meg kell tennie bizonyos
lépéseket, ha valami rosszul működik
vagy ha furcsaságokat észlel. Kérjük,
szóljon, ha valaki az Ön véleménye szerint megszegte a törvényt vagy megsértette a kódex szellemét, illetve vétett
a vállalati elvek ellen! Beszéljen felettesével (feltéve, hogy felettese nem részese a feltételezett kihágásnak), illetve
vegye fel a kapcsolatot a személyzetivagy jogi osztállyal, a Compliance felelős tisztviselőjével vagy a vezető testület bármely tagjával.
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Ha személyes érdekellentétet észlel,
vagy független személlyel szeretné
megbeszélni a helyzetet, akkor az Intersnack Governance, Risk & Compliance Office csapatához fordulhat:
Cím: The Director Governance, Risk &
Compliance (private and confidential)
Intersnack Group GmbH & Co. KG
Peter-Müller-Straße 3
40468 Düsseldorf/ Deutschland

A kódex minden tényleges vagy feltételezett megszegését a jogi kötelezettség figyelembevételével azonnal
és tisztességesen kivizsgáljuk. Az ügy
nyomozását segíti, ha a kódex megsértésének gyanúját névvel jelenti be,
mert így lehetővé teszi számunkra,
hogy felvegyük Önnel a kapcsolatot
további információk és a nyomon
követés érdekében, de bejelentését
névtelenül is megteheti. Az ügy fel-

göngyölítése közben a legmagasabb
szintű titoktartást biztosítjuk és eleget teszünk jogi kötelezettségeinknek.
Munkatársainkat nyílt és őszinte kommunikációra bíztatjuk. Nem toleráljuk
a kódex tényleges vagy feltételezett
megsértését jóhiszeműen bejelentő magánszemélyek ellen folytatott
megtorlás semmilyen formáját.

Telefon: +49 211 710 65 290
E-mail: compliance@intersnackgroup.com

A fentieket megértettem, ezekkel egyetértek.
Dátum:_____________________________________________________________
Név:________________________________________________________________
Aláirás:_____________________________________________________________
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