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It’s all about values

PREAMBULĖ
„Nordzucker“ vertybės yra šio Etikos kodekso pamatas ir mūsų kultūros
pagrindas. Šiomis vertybėmis vadovaujamės spręsdami dilemas, o mūsų Etikos
kodeksas pateikia aiškesnes nuorodas, kaip elgtis atitinkamais
atvejais.
Mūsų Etikos kodeksas nėra išsamus, todėl daugybėje situacĳų šio kodekso
nuostatos nebus pakankamos. Tokiose situacĳose turėtumėte vadovautis
vertybėmis ir sveika nuovoka arba kreiptis patarimo.
„Nordzucker“ AG ir „Nordzucker“ grupės bendrovių (toliau – „Nordzucker“)
veiklą reglamentuoja Etikos kodeksas, kuris yra bendra „Nordzucker“ politikos
ir rekomendacĳų santrauka. „Nordzucker“ tikisi, kad jos visų lygių darbuotojai
ir visi jos vardu veikiantys asmenys, pavyzdžiui, atstovai, patarėjai ir kiti verslo
partneriai, laikysis mūsų Etikos kodekso normų.
Jeigu nacionaliniai teisės aktai arba „Nordzucker“ vidaus taisyklės nustato
aukštesnius standartus nei mūsų Etikos kodekso normos, tada taikomos šios
teisės normos arba vidaus taisyklės, jomis vadovautis būtina. Darbuotojai
privalo žinoti apie šį Etikos kodeksą ir teisės aktus, reglamentuojančius jų darbo
funkcĳas, juos suprasti bei laikytis visų šių normų.
Visi „Nordzucker“ vadovai turi rodyti pavyzdį, kaip laikytis šio Etikos kodekso.
Vadovai privalo informuoti, raginti ir kontroliuoti atskaitingus asmenis, kaip
jie laikosi mūsų Etikos kodekso.
Jeigu turite klausimų arba reikalingas patarimas dėl šio Etikos kodekso turinio,
aiškinimo ir taikymo, pasitarkite su savo vadovu arba susisiekite su Etikos
komitetu.1
Šio Etikos kodekso nesilaikymas nebus toleruojamas bei gali sąlygoti atitinkamas
darbdavio drausmines nuobaudas.
Visi darbuotojai, sužinoję apie šio Etikos kodekso pažeidimus, turėtų nedelsdami
imtis veiksmų. Informuokite savo vadovą arba Etikos komitetą apie tokius atvejus.
Draudžiami bet kokie atsakomieji arba keršto veiksmai prieš asmenį, kuris gera
valia pranešė apie mūsų Etikos kodekso normų pažeidimą arba įtariamą
pažeidimą.
________________________
1
Žr. www.nordzucker.de
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Sąžiningas elgesys
KYŠININKAVIMAS IR KORUPCIJA
Mes nesiūlome, neduodame ir nepriimame kyšių ir neteisėtų mokėjimų bei
nedalyvaujame jokioje korupcinėje veikloje nei tiesiogiai, nei per trečiąjį asmenį.
BENDROVĖS TURTAS
Mes gerbiame ir saugome „Nordzucker“ materialųjį ir nematerialųjį turtą ir
išteklius bei nenaudojame jų jokiems neteisėtiems tikslams siekti.
DOVANOS IR SVETINGUMAS
Mes užtikriname, kad visos darbo dovanos, vaišės ir pramogos yra paremtos
protingumo principu, ir niekada nesiūlome bei nepriimame jų, jeigu tai gali
netinkamai paveikti mūsų verslo sprendimus arba sumažinti nepriklausomumą ir
nešališkumą.
INTERESŲ KONFLIKTAS
Mes dedame pastangas, kad išvengtumėme situacĳų, kuriose mūsų asmeniniai
interesai arba veiksmai galėtų prieštarauti arba atrodyti prieštaraujantys
„Nordzucker“ interesams.
KONKURENCIJA
Mūsų konkurencĳa yra pagrįsta kaina, kokybe ir paslaugomis. Siekiame
konkurencinio pranašumo tik teisėtomis priemonėmis.
INFORMAVIMAS IR PRANEŠIMAI
Mes pateikiame informacĳą apie bendrovę laiku ir tiksliai bei siekiame informuoti,
o ne klaidingi. Užtikriname, kad mūsų finansinės ir kitos ataskaitos bei įrašai yra
išsamūs ir tikslūs. Esame už teisingų, skaidrių ir patikimų ataskaitų teikimą grupės
viduje ir už grupės ribų.
KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Mes saugome konfidencialią informacĳą ir dedame visas pastangas, kad
užtikrintume, jog tokia informacĳa niekada nepatektų į blogas rankas.
TRETIEJI ASMENYS, ATSTOVAI IR TIEKĖJAI
Mes sudarome sutartis su atstovais, kitais trečiaisiais asmenimis – atstovais ir
tiekėjais, kurie laikosi standartų, suderinamų su šiuo kodeksu.
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Žmonės
ĮVAIROVĖ, NEDISKRIMINACINIS ELGESYS
IR DARBO STANDARTAI
Mes su visais elgiamės vienodai ir vertiname skirtumus.
Laikomės darbo standartų ir gerbiame organizacĳos laisvę.
ŽMOGAUS TEISĖS
Mes gerbiame ir saugome žmogaus teises. Netoleruojame
priverstinio darbo ir prieštaraujame vaikų darbui.
PRIVATUMAS
Mes gerbiame ir saugome kiekvieno asmens privatumą
bei laikomės duome-nų apsaugos ir privatumo įstatymų.
PRIEKABIAVIMAS IR DISKRIMINACIJA
Mes netoleruojame jokio priekabiavimo ar diskriminacĳos,
nukreiptos prieš bet kokį asmenį, kuris dirba mums arba
su mumis.
SVEIKATA IR SAUGA
Kiekvieno asmens, kuris dirba mums arba su mumis, sveikata
ir saugumas yra mūsų pagrindiniai prioritetai.
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Vaidmuo visuomenėje
APLINKA
Mes esame įsipareigoję tausoti aplinką ir pripažįstame
atsakomybę nuolat gerinti savo aplinkosauginę veiklą.
ŽEMĖS ŪKIS
Mes esame įsipareigoję glaudžiai bendradarbiauti su savo
cukrinių runkelių tiekėjais ir skatinti jų tvarų ūkininkavimą.
KOKYBĖ, MAISTAS IR MAISTO SAUGA
Mes laikomės aukštos kokybės ir produktų saugos standartų
bei esame įsipareigoję gaminti aukščiausios kokybės ir saugius
produktus.
KLIENTAI
Mes visada pagarbiai elgiamės su savo klientais, siekdami nuolat
gerinti klientų pasitenkinimą.
MITYBA, SVEIKATA IR GEROVĖ
Mes prisidedame prie diskusĳų apie mitybą – teikiame
mokslinius faktus apie cukraus poveikį subalansuotai ir sveikai
mitybai.
BENDRUOMENĖ
Mes gerbiame vietinę bendruomenę, dalyvaujame visuomenės
problemų sprendimuose, viešose diskusĳose ir palaikome aktyvų
dialogą su suinteresuotaisiais asmenimis.
LOBIZMAS IR RĖMIMAS
Mes užsiimame teisėta veikla, susĳusia tiek su nacionalinių, tiek su
tarptautinių teisės aktų kūrimu, ir atskleidžiame visą informacĳą apie
savo paramą.
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