КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ
- PLATI груп -

ЗАГАЛЬНЕ
Враховуючи зростання конкуренції на ринку, економічний, соціальний та екологічний

вплив, який чинить

виробнича діяльність, Plati прагне враховувати Кодекс Корпоративної Етики в Електронній Індустрії у веденні свого
бізнесу і постійно відшуковувати можливості для покращення діяльності у всіх сферах.
Цей Кодекс Корпоративної Етики визначає важливі стандарти, що перекликаються з цінностями Plati груп, чіткого
дотримання яких ми очікуємо і від наших Бізнес-партнерів, постачальників, працівників, консультантів, брокерів,
підрядників, замовників тощо.
ДОТРИМАННЯ ЗАКОНІВ, ПОЛОЖЕНЬ ТА НОРМ
Бізнес-партнер повинен дотримуватися всіх законів, норм та положень країни, в якій він виконує свою діяльність
та забезпечувати виконання заходів щодо дотримання цих законів, норм та положень.
БОРОТЬБА З КОРПУЦІЄЮ
Plati не приймає жодних форм корупції. Таким чином, Plati та Бізнес-партнер повинні дотримуватися всіх
антикорупційних законів, нормативних актів і положень, в тому числі тих, що стосуються закордонної
антикорупційної практики. Plati та Бізнес-партнер не будуть толерувати жодної форми хабарництва, корупції,
здирництва та розкрадання або вчинення незаконних розрахунків, включаючи будь-які вигоди, винагороди надані
персонально, компанії, чи органу влади з метою впливу на прийняття рішень в порушення чинного законодавства.
Зокрема, компанія Plati та Бізнес-партнер не повинні пропонувати незаконних винагород або незаконних послуг,
таких як хабар, відкликання певних дій або інші незаконні вигоди, включаючи неприйнятні подарунки та неналежну
гостинність для обміну діловими можливостями.
ПОФІЛАКТИКА ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ
В Plati ми дотримуємося вимог законодавчих актів, що мають на меті попередження відмивання грошей і не
беремо участі у будь-якій діяльності, пов’язаній з такими операціями, та очікуємо від Бізнес-партнера того ж.
ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, БОРОТЬБА З ДИСКРИМІНАЦІЮ ТА ОБМЕЖЕННЯМ ПРАВ ЛЮДИДИНИ
Plati поважає права людини та вимагає від Бізнес-партнера того ж самого, активно сприяючи цьому. Ми слідуємо
національним та міжнародним нормам, що визначають права людини та регулюють цю сферу, таким як
Декларація Прав Людини, що вимагає від кожної особи, кожного органу суспільства - в тому числі підприємств,
установ та організацій сприяти їх дотриманню. Plati функціонує, забезпечуючи людей товарами дбаючи про свою
конкурентоспроможність.
Plati та Бізнес-партнери повинні відноситися до людей з повагою, чесністю та дотриманням основних людських
прав та свобод, усвідомлюючи заборону дитячої, насильницької праці, наданням обґрунтованої заробітної плати,
соціальних пільг, встановлюючи умови та режим праці, що відповідають вимогам законодавства.
Plati та Бізнес-партнер зобов'язуються підтримувати середовище без наклепів та дискримінацій на ґрунті статі,
віку, раси, кольору шкіри, етнічної, національної приналежності, релігійних переконань, фізичної або психічної
обмеженості, соціального статусу, приналежності до сексуальної меншості чи будь-яких інших індивідуальних /
національних особливостей, захищених законодавством.
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ІНФОРМУВАННЯ ПРО БУДЬ-ЯКУ НЕЗАКОННУ ЧИ НЕЕТИЧНУ ПОВЕДІНКУ
Працівники Plati та Бізнес - партнера повинні бути заохочені інформувати керівництво компанії чи інших
компетентних осіб про поведінку, яка, на їх думку, може мати ознаки незаконної, чи може порушувати принципи
даного Кодексу, або, у випадку, коли є сумніви щодо вибору шляху вирішення конкретної ситуації. Ця політика
Платі повинна також унеможливити розплату, вчинену по відношенню до особи, котра з добросовісними намірами
інформувала керівництво про подібні дії. Ця особа також має бути залучена до внутрішнього розслідування
незаконних/неетичних дій чи поведінки.
БЕЗПЕКА ПРОДУКТУ, ЗДОРОВ’Я ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Усі процеси та сфери діяльності Plati повинні здійснювати все можливе для ефективного використання ресурсів,
захисту навколишнього середовища. Ми прагнемо ощадливого виробництва, забезпечуючи якість та екологічність
наших виробів та зменшуючи споживання води, газу, електроенергії, сировини та матеріалу. Всі Бізнес-партнери
повинні підтримувати цю мету, зобов’язуючись виробляти та поставляти безпечні продукти, а також забезпечувати
безпеку робочого середовища для попередження нещасних випадків та мінімізації впливу на здоров’я й життя.
Plati зобов’язується:
 Захищати здоров’я та забезпечувати безпеку всіх працівників
 Впроваджувати безпечні та здорові умови праці для попередження виробничого травматизму та
захворювань
 Зменшувати ризики, пов'язані з виробничою діяльністю з потенційно небезпечними речовинами та в
небезпечних умовами
 Навчати та залучати всіх працівників до програм з безпеки праці та готовності до надзвичайних ситуацій
Plati зобов’язується враховувати вимоги захисту та збереження навколишнього середовища через інтегровану в
її діяльність функцію – Plati здійснює цю функцію відповідно до вимог стандарту ISO 14001
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ
Працівники повинні діяти в інтересах своєї компанії. Особистий інтерес не повинен жодним чином впливати на
прийняття будь-яких рішень. Plati як і Бізнес-партнер повинні та будуть уникати будь-якої діяльності або ситуацій,
які можуть призвести до конфлікту між особистим інтересом працівника та інтересом Plati. Той, хто є свідком
ситуації конфлікту інтересів має негайно повідомити про це Plati.
Якщо закон, місцевий звичай чи політика суперечать цьому Кодексу, вони мають розглядатися як пріоритетні.
Працівник повинен звернутися до свого керівника з проханням роз’яснити як діяти в ситуації, де виник конфлікт
інтересів. Працівники та Бізнес-Партнер відповідальні за розуміння вимог, пов’язаних з їх функціями та
інформуванням про будь-які порушення закону, цього Кодексу чи політики Plati.
Той, хто порушує стандарти та принципи, зазначені в Кодексі буде притягнутий до дисциплінарної
відповідальності, в тому числі у вигляді розірвання трудових відносин. Останнє, але не менш важливе –
порушення цього Кодексу також можуть бути порушенням законодавства, що тягне за собою також
адміністративну та кримінальну відповідальність.
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