етичен кодекс

Предговор
През

последните

години

Интерснак Груп отбеляза много
високи, отлични резултати в
бизнеса с брандирани и небрандирани продукти, с което,
всички ние, сме изключително
горди. Успехът ни се основава на
нашата
отда-деност
към
основните ни ценности, базирани
на почтеност и доверие, и
изградили доброто ни име на
конкурентните
пазари.
Изграждането на корпоративна
идентичност отнема години, а
може да се разруши за един ден,
поради липса на стандарти и
погрешни
човешки
действия.
Затова ние, в качеството ни на
Изпълнителен
съвет,
гарантираме, че в Интерснак Груп
спазваме водещите практики за
добро корпоративно управление.

Етичният кодекс е предназначен да
даде основните насоки в ежедневния
професионален живот и трябва да се
разглежда като допълнение към
нашите основни ценности.
Нашите
разбирания
за
етично,
морално
и
законосъобразно
поведение са очертани в седем
принципа, които са валидни за всички
нас. В случай, че имате някакви
въпроси относно уместността на
дадено поведение, моля, да се
свържете с Вашия пряк ръководител
или
да
попитате
съответния
Отговорник във Вашата организация.
Директор
“Управление,
риск
и
спазване
на
стандартите”
на
Интерснак Груп също е на Ваше
разположение за допълнителен съвет
или обсъждане на въпроси от
различно естество.

Интерснак Груп се ангажира да
спазва всички приложими закони и
разпоредби. В допълнение, що се
касае до въпроси свързани със
специфични
стандарти
и
изисквания, периодично ще предоставяме допълнителна информация
под формата на насоки, политики и
обучения.
Моля, отделете време, за да
прочетете внимателно Етичния
кодекс. Използвайте тези принципи
като еталон в работата, която
извършвате и решенията, които
вземате.
Управителен съвет
Интерснак Груп

Принцип 1

Безопасността

на

храните

Принцип 2

Казваме това, което мислим и

е

основният ни приоритет.
Гарантираме, че потребителите
могат да се доверят на качеството и
безопасността на продуктите ни.
Когато прилагаме нашите практики
и произвеждаме продуктите си,
спазваме или надвишаваме както
правните, така и промишлените
стандарти за здраве и безопасност
на потребителите.
За да осигурим постоянна безопасност и качество, използваме
различни стандартизирани процеси
и професионални политики за безопасност на храните. Наблюдаваме
и контролираме цялостната верига
за
доставки
и
избираме
доставчиците по
строги критерии.

правим това, което казваме.

Произвеждаме
качествени
снаксове, съгласно
най-високите
стандарти.

Очакваме същата прозрачност и
честност от всички служители и от
всеки, който работи с нас.
Изграждаме етично поведение във
взаимоотношенията си с клиенти,
доставчици и бизнес партньори.
Съобразяваме се с всички приложими закони и разпоредби.

Действията
ни са винаги
почтени.

Принцип 4

Принцип 3

Извършваме

дейността

си

открито, честно и етично.
Нашите принципи са основани на
почтено
бизнес
поведение
и
добросъвестност. Предаваме на
Интерснак Груп цялата си бизнес
лоялност. Избягваме конфликти
между лични интереси и интересите
на Интерснак. Уважаваме имуществото на дружеството и внимателно
боравим
със
съоръженията му. Пазим бизнес
информацията на Интерснак поверителна.

Осъждаме
всички форми
на подкупи и
корупция.
Постъпваме
почтено и в
интерес на
Интерснак Груп.

Ние

не

подкупваме

и

не

толери-раме подкупи.
Никога не предлагаме и не даваме
пари, подаръци или други облаги,
за да получим незаконни преференции или преимущества за
Интерснак. Не искаме лични облаги
от бизнес партньори. Категорично
отказваме всякакво лично облагодетелстване, ако то има вероятност да повлияе на наши бизнес
решения.

Принцип 5

Отнасяме се честно към
хората.
Всеки заслужава равни възможности да успее, на база на своята
работа, талант и ангажираност към
ценностите на Интерснак.

Отнасяме се
справедливо
към хората.

Насърчаваме
предприемаческото
поведение и желаем да се
развиваме
заедно
с
нашите
служители и бизнес партньори.
Ангажираме се да поддържаме
работна среда без притеснения и
дискриминация.
Там,
където
работим, сме осигурили безопасни
и здравословни работни места.
Като
отговорен
корпоративен
гражданин, действаме с грижа за
клиентите и природата във всяка
община, в която работим.

Принцип 6

В

дейността

си,

запазваме

отношения
на
честност,
почтеност и справедливост.
Очакваме и нашите доставчици и
бизнес партньори да се придържат
към тези ценности.
Спазваме всички закони за защита
на конкуренцията и антимонополното законодателство. Ангажираме се да се конкурираме по
същество, както и да предлагаме на
цени, които са резултат от
свободната конкуренция. Спазваме
законните интереси и права на
нашите клиенти и доставчици.
Израстваме и ставаме по-добри в
един конкурентен пазар.

Конкурираме се
честно и зачитаме
свободния пазар.

Принципите на нашия Етичен кодекс

Принцип 7

Вярваме, че растеж, ориентиран
към печалба, грижата за околната
среда и приноса към устойчиво
социално развитие вървят ръка
за ръка.
Ето защо, се стремим да намалим
въздействието на нашите дейности
и канали за доставка върху
околната среда чрез оптимизиране
на енергията и използване на вода,
мониторинг на замърсяването на
въздуха
и
намаляване
на
образуването
на
отпадъците.
Очакваме
нашите
доставчици
систематично
да
подобряват
социалните,
екологичните
и
етичните
аспекти
на
своите
продукти и процеси, и винаги когато
това
е
възможно
ще
им
подпомагаме да го направят.

1. Произвеждаме качествени снаксове съгласно най-високите
стандарти.
2. Действията ни са винаги почтени.
3. Постъпваме почтено и в интерес на Интерснак Груп.

Грижим се за околната
среда и извършваме
дейността си по
социално отговорен
начин.

4. Осъждаме всички форми на подкупи и корупция.
5. Отнасяме се справедливо към хората.
6. Конкурираме се честно и зачитаме свободния пазар.
7. Грижим се за околната сред и извършваме дейността си

Как поддържаме кодекса?
ЗАЕДНО ДА ТЪРСИМ НАСОКИ
Няма набор от принципи, който да може да даде отговор на всяка
ситуация, в която попаднем по време на работа. Какво трябва да
направим, когато тези 7 принципа не обхващат специфичната
ситуация, с която сме попаднали?

Помнете нашите основни
ценности.
Всичко, което правим, се основава на
нашата визия и основни ценности.
Трябва да ги следваме всеки ден!
Когато не сме сигурни как да
действаме, винаги трябва да си
задаваме въпроси. Има много хора,
към които можем да се обърнем –
нашите мениджъри, отговарящите за
съответния
отдел
ръководители,
служителите от правния отдел.
Ръководният екип на отдел „Риск и
спазване
на
стандартите“
на
Интерснак Груп също е на Ваше
разположение и ще Ви окаже помощ.

Да МИСЛИМ
отговорно.

Да ДЕЙСТВАМЕ
предприемчиво.

Да РАСТЕМ
заедно.

Как поддържаме кодекса?
ДА ГОВОРИМ И ОБСЪЖДАМЕ
Ако забележите нещо нередно в
Интерснак Груп или в някое от
дружествата му, какво трябва да
направите? Всеки член на екипа
трябва да се чувства овластен да
предприеме
действия,
когато
нещо не е или не изглежда
правилно. Ако мислите, че някой
може да е нарушил закона,
принципите на този Кодекс или
някоя фирмена политика, моля,
споделете! Говорете с Вашия
мениджър (освен ако той/тя не
участва в нарушението), или се
свържете
с
отдел
Човешки
ресурси,
с
Правния
отдел,
служител отдел „Спазване на
стандартите“
или
член
на
Управителния съвет.

Ако сте свидетел на конфликт на
интереси или имате персонална
професионална
конфронтация
или искате да говорите с някой,
който не участва на местно ниво,
винаги можете да се свържете с
Ръководния екип на отдел „Риск и
спазване на стандартите“ на
Интерснак Груп:
По пощата: The Director
Governance, Risk & Compliance
(private and confidential)
Intersnack Group GmbH & Co.
KG Peter-Müller-Straße 3
40468 Düsseldorf/ Germany
Телефон: +49 211 710 65 290
Email:
compliance@intersnackgroup.com

Незабавно, справедливо и в
съответствие с правните регламенти разследваме всички фактически или предполагаеми нарушения на Кодекса. Ще ни бъде от
помощ, ако се идентифицирате,
когато съобщавате за всяко
съмнение или нарушение на
Кодекса, тъй като така ще ни
дадете възможност да се свържем
с Вас за повече информация и
последващи действия.

И все пак, бихте могли, ако
желаете, да докладвате всички
фактически или предполагаеми
нарушения анонимно. По време
на разследването на евентуални
нарушения, ще спазваме възможно най-висока степен на конфиденциалност и по всяко време
ще действаме съобразно закона.
Насърчаваме хората да общуват
открито и честно. Няма да толерираме никакви форми на отмъщение
срещу
лице,
което
действа добросъвестно, разкрива реални или предполагаеми
нарушения

Етичен кодекс, 06/2015

