Etický kódex
Konať čestne všade vo svete

Princípy správania sa v spoločnosti Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.







Konajte čestne.
Buďte úprimný.
Dodržiavajte zákony.
Dodržiavajte Kódex.
Buďte zodpovedný.

Vážení zamestnanci:
Etický kódex potvrdzuje náš záväzok podporovať prostredie čestného správania, aby sme
zachovali etický základ, ktorý mala táto organizácia na mysli pri svojom založení v roku 2016.
Informácie obsiahnuté v tejto politike stanovujú očakávania spoločnosti Auguste Cryogenics
Slovakia s.r.o. týkajúce sa spôsobu, akým sa majú zamestnanci správať v mene organizácie v
mnohých krajinách po celom svete, v ktorých pôsobíme. Hoci naša politika predstavuje interný
návod týkajúci sa očakávaní v oblasti správania, zákony stanovujú pre ne vonkajšie hranice ‐
očakávame, že všetci zamestnanci budú plne dodržiavať obe formy. Ak máte pochybnosti,
obráťte sa pre pokyny na svojho nadriadeného, vedúceho alebo konateľov Spoločnosti.
Prečítajte si obsah tejto politiky a dbajte na to, aby bolo vaše správanie v súlade s týmito
pokynmi. Ak ste svedkom výnimiek z očakávaného správania sa uvedeného v Kódexe, potom tu
nájdete informácie o tom, ako informovať spoločnosť, a to buď anonymne alebo inak, vzhľadom
na možné porušenie Kódexu, aby sme mohli prijať okamžité opatrenia pre vyšetrenie tejto
záležitosti. Naša organizácia môže byť úspešná, ak bude mať pracovnú silu zameranú na
vykonávanie správnej veci. Je jedno, či zamestnanci ohlásia podozrenie z porušenia na základe
politiky alebo zákona, obidva tieto nástroje poskytujú ochranu pred uplatnením odvety. My,
ako organizácia, sme povinní primerane konať a skúmať výnimky včas, aby nám zamestnanci
poskytujúci tieto informácie pomohli udržať v tomto ohľade priaznivé postavenie.
Poctivosť a vysoké etické štandardy sú základom, na ktorom táto spoločnosť odjakživa stavala a
stále zostávajú aktuálnou prioritou a budú neoddeliteľnou súčasťou pri zachovaní rešpektu
našich zainteresovaných osôb: zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov, predajcov, partnerov a
členov správnej rady. Všetky známe výnimky z politík, postupov, regulačných požiadaviek a
zákonov budú zodpovedajúcim spôsobom potrestané, a to rýchlo, vrátane rozviazania
pracovného pomeru. Za neohlásenie, nevyšetrenie či neriešenie porušovania môžu niesť
osobnú zodpovednosť aj manažéri a vedúci pracovníci. Je v našom najlepšom záujme, aby sme
hlásili a riešili správanie, ktoré sa vymyká osvedčeným pracovným postupom.
Hrdo prehlasujem, že pracujem v spoločnosti Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. a chcem sa
ubezpečiť, že rovnakým spôsobom to cítite aj vy všetci, a to na základe toho, ako sa správame.
Pozitívne pracovné prostredie prináša pozitívne výsledky pre nás pre všetkých.
S pozdravom,

Robert Lee Cushman
Prezident
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Konať čestne po celom svete
Čo sa od každého očakáva?
Čestnosť je pre spoločnosť Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o. (ďalej len „Auguste Cryogenics“
alebo „Spoločnosť“ alebo „ACS“) zásadná. Spolu s našimi ďalšími hodnotami, ako je vedenie,
zanietenie, zodpovednosť, spolupráca, rôznorodosť a kvalita, je čestnosť základom vízie našej
spoločnosti. Rešpektujeme zákon, podporujeme všeobecné ľudské práva, ochranu životného
prostredia a pomáhame komunitám, v ktorých pôsobíme.
Čestnosť znamená robiť to, čo je správne. Čestným konaním priaznivo reprezentujeme hodnoty
a dobré meno spoločnosti Auguste Cryogenics a jej značky vo všetkých krajinách, v ktorých
pôsobíme.
Všetci chceme robiť to správne pre seba a pre spoločnosť. Etický kódex (ďalej len „Kódex“) nám
bude dobrou pomôckou. Kódex definuje, ako by sa zamestnanci mali správať ako zástupcovia
spoločnosti Auguste Cryogenics a zameriava sa na naše povinnosti voči spoločnosti, k sebe a k
našim zákazníkom, dodávateľom a štátnym inštitúciám.
Poznámka k Slovníku pojmov:
V celom Kódexe sú určité slová alebo frázy zvýraznené zelenou farbou. Význam týchto
termínov je pre vaše pohodlie uvedený v Slovníku na konci tohto dokumentu.

Každý zamestnanec Spoločnosti sa musí riadiť zákonmi, konať poctivo a čestne vo všetkých
záležitostiach a byť zodpovedný za svoje činy.
Dodržiavajte Kódex aj zákon
Kódexu musíte porozumieť a dodržiavať Kódex ako aj zákony všade tam, kde pracujete. Vždy
používajte zdravý úsudok a vyhýbajte sa čo i len zdaniu nevhodného správania.
Zvážte svoje konanie a požiadajte o pokyny
Ak máte niekedy pochybnosti o správaní, položte si nasledujúce otázky:





Je to v súlade s Kódexom?
Je to etické?
Je to legálne?
Vrhne to dobré svetlo na mňa a na Spoločnosť?



Ako by to vyzeralo, keby som sa ja alebo Spoločnosť ocitol na titulkoch v novinách v
dôsledku môjho rozhodnutia?
Chcel by som vystaviť člena svojej rodiny takémuto správaniu?



Ak ste odpovedali na ktorúkoľvek z vyššie uvedených otázok „nie“, nerobte to.
Ak si nie ste istí, požiadajte o radu. Kódex sa snaží zachytiť mnoho situácií, s ktorými sa
zamestnanci môžu stretnúť, ale nemôže riešiť každú okolnosť. Môžete požiadať o pomoc
ktoréhokoľvek z nasledujúcich:



Vášho nariadeného
Ktoréhokoľvek konateľa Spoločnosti

Čo sa očakáva od manažérov a konateľov?
Podporovať kultúru vysokého výkonu, v ktorej je zabezpečenie etiky a zhody štandardným
správaním
Manažéri/Konatelia by mali za všetkých okolností prezentovať vhodné správanie. Ako manažér
by ste mali:


Vždy dodržiavať Kódex.



Uistiť sa, že osoby, ktoré sú vám podriadené, poznali svoje úlohy v rámci Kódexu a
všetky politiky Spoločnosti.



Vytvoriť príležitosti na prediskutovanie Kódexu a posilniť význam dodržiavania etiky a
zhody zamestnancami.



Vytvoriť prostredie, v ktorom môžu zamestnanci slobodne vzniesť obavy bez strachu z
odplaty.



Zvážiť správanie vo vzťahu ku Kódexu a ďalším predpisom Spoločnosti pri hodnotení
zamestnancov.



Nikdy nepodporovať ani neviesť zamestnancov k dosiahnutiu obchodných výsledkov na
úkor etického správania alebo nedodržiavania Kódexu alebo zákonov.
Vždy rýchlo zastaviť porušenie Kódexu alebo zákona osobami, ktoré sú vám podriadené.



Reagovať na otázky a obavy
Ak sa na vás zamestnanec obráti s otázkou alebo obavou týkajúcou sa Kódexu, vypočujte si ho
pozorne a venujte mu svoju plnú pozornosť. Požiadajte o vysvetlenie a ďalšie informácie.
Odpovedajte mu na všetky otázky, ak je to možné, ale necíťte sa byť nútený poskytnúť mu
okamžitú reakciu. V prípade potreby vždy vyhľadajte pomoc u svojho nadriadeného prípadne
u Konateľa.
Ak je potrebný písomný súhlas
Niektoré opatrenia uvedené v Kódexe, vrátane využívania majetku spoločnosti mimo vášho
zamestnania a situácií konfliktu záujmov, si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas od
zamestnanca lokálne zodpovedného za dodržiavanie etiky alebo Konateľa. V prípade, že
situácia sa opakuje, potom je nutné jeho každoročné schválenie. Zamestnanec lokálne
zodpovedný za dodržiavanie etiky predstavuje určeného zástupcu pre oblasť ľudských zdrojov
na vašom pracovisku, ktorý bol vymenovaný, aby tieto rozhodnutia prijímal. Kontaktné
informácie na vášho zamestnanca lokálne zodpovedného za dodržiavanie etiky si môžete nájsť
v Kódexe.
Ak ste v situácii, kedy je potrebné schválenie od zamestnanca lokálne zodpovedného za
dodržiavanie etiky, môžete sa na neho obrátiť priamo, alebo môžete oboznámiť svojho
nadriadeného alebo vedúceho, ktorý vám pomôže získať potrebné schválenie.
Zamestnanci lokálne zodpovední za dodržiavanie etiky sú menovaní Radou Riaditeľov
Spoločnosti
Kto musí dodržiavať Kódex?
Kódex správania sa vzťahuje na všetkých zamestnancov Spoločnosti a jej dodávateľov a
konzultantov.
Kódex a zákon
Činnosti a zamestnanci Spoločnosti podliehajú zákonom mnohých krajín a ďalších jurisdikcií po
celom svete. Od zamestnancov sa očakáva, že budú dodržiavať Kódex a všetky príslušné vládne
zákony, pravidlá a predpisy. Ak je niektoré ustanovenie Kódexu v rozpore s platnými právnymi
predpismi, potom má stále prioritu zákon.

Pretože spoločnosť Auguste Cryogenics je majetkovo prepojená na občanov Spojených štátoch,
naši zamestnanci podliehajú aj americkým zákonom. Ostatné krajiny môžu tiež uplatňovať svoje
zákony na činnosti Spoločnosti a jej zamestnancov mimo svojich hraníc. Ak si nie ste istý, ktoré
zákony platia pre vás, alebo ak si myslíte, že môže existovať konflikt medzi rôznymi platnými
právnymi predpismi, obráťte sa pred pokračovaním v činnosti na právne oddelenie Spoločnosti.
Vznesenie obavy
Všetci máme povinnosť dodržiavať etické normy Spoločnosti. Ak získate vedomosť o správaní,
ktoré vás znepokojuje, alebo ktoré môže predstavovať porušenie Kódexu, okamžite na
problém upozornite. Ak tak urobíte, poskytnete spoločnosti príležitosť zaoberať sa problémom
a napraviť ho, najlepšie ešte pred tým, než sa zmení na porušenie zákona alebo vyvolá riziko pre
zdravie, bezpečnosť alebo povesť Spoločnosti.
Zdroje
Pre vznesenie problému a obavy máte niekoľko možností. Môžete sa obrátiť na:





Zamestnanca každej úrovne vedenia spoločností Auguste Cryogenics
Oddelenie ľudských zdrojov alebo finančného riaditeľa Spoločnosti
Radu Riaditeľov
Svojho zamestnanca lokálne zodpovedného za dodržiavanie etiky



V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu ihneď kontaktujte člena Rady
Riaditeľov

Anonymita a dôvernosť
Keď podávate oznámenie zamestnancovi lokálne zodpovednému za dodržiavanie etiky alebo
Rade Riaditeľov, môžete si vybrať, či zostanete v anonymite, aj keď sa odporúča, aby ste sa
identifikovali s cieľom uľahčiť komunikáciu. Ak svoju identitu zverejníte, Rada Riaditeľov a
vyšetrovatelia príjmu všetky primerané bezpečnostné opatrenia, aby udržali vašu identitu v
diskrétnosti konzistentne s vykonaním dôkladného a spravodlivého vyšetrovania. Ak chcete
pomôcť zachovať dôvernosť ako aj zabezpečiť čestnosť vyšetrovania, nemali by ste tieto
problémy riešiť s ostatnými zamestnancami. Pri každom vyšetrovaní sa snažíme zachovávať
mlčanlivosť a z toho dôvodu nemusíme byť schopní vás plne informovať o konkrétnych
výsledkoch vyšetrovania, ale skôr o tom, že situácia je riešená, nebude sa opakovať ani
podliehať akejkoľvek odvete.
Vyšetrovania
Spoločnosť berie všetky správy o možnom pochybení vážne. Záležitosť preskúmame dôverne,
rozhodneme o tom, či bol porušený zákon alebo Kódex a prijmeme okamžité a primerané

nápravné opatrenia. Ak sa vyšetrovania zúčastníte, musíte plne spolupracovať a odpovedať na
všetky otázky úplne a úprimne ako povinnosť vyplývajúcu z vášho pracovného pomeru.
Žiadna odplata
Ceníme si pomoc zamestnancov, ktorí označia potenciálne problémy, s ktorými sa spoločnosť
musí zaoberať. Zamestnanci, ktorí v dobrej viere ohlásia podozrenie na porušenie Kódexu, sú
chránení politikou Spoločnosti o zabránení odvety. Akákoľvek odplata za takéto oznámenie by
mala byť oznámená Rade Riaditeľov alebo miestnemu zástupcovi spoločnosti pre oblasť
ľudských zdrojov, keďže odveta na mnohých miestach predstavuje porušenie Kódexu a
zákona. Skutočnosť, že zamestnanec úprimne vzniesol obavu alebo sa podieľal na vyšetrovaní,
nemôže vyvolať žiadny nepriateľský čin v práci, vrátane, ale bez obmedzenia na zrušenie
pracovného pomeru, zníženie úrovne, suspendovanie, stratu výhod, vyhrážanie, obťažovanie
alebo diskrimináciu. Proaktívne hlásenie podozrení z porušenia Spoločnosti podporuje dobré
pracovné prostredie.
Ak pracujete s niekým, kto vzniesol obavu alebo poskytol informácie pri vyšetrovaní, mali by ste
sa správať k tejto osobe aj naďalej zdvorilo a s úctou. Ak si myslíte, že niekto sa vám mstí,
oznámte vec Rade Riaditeľov, oddeleniu ľudských zdrojov, svojmu nadriadenému alebo
zamestnancovi lokálne zodpovednému za dodržiavanie etiky.
Je dôležité vedieť, že Spoločnosť bude chrániť všetkých zamestnancov, ktorí vznesú obavy
poctivo, avšak vedomé falošné obvinenia, klamanie vyšetrovateľom alebo odmietanie
spolupracovať pri vyšetrovaní v rámci Spoločnosti prípadne zasahovanie do vyšetrovania je
porušením Kódexu. Úprimné ohlásenie porušenia Kódexu neznamená, že musíte mať pravdu,
keď ste vzniesli obavu, ale skôr že jednoducho veríte, že informácie, ktoré ste poskytli, sú
presné, a že konáte v dobrej viere.

Naši zamestnanci
Ceníme si rôzne pohľady a nadanie každého jednotlivca.






Rozmanitosť
Rovnaké pracovné príležitosti
Pracovisko bez alkoholu a drog
Prevencia násilia, mobbingu a diskriminácie na pracovisku
Firemná komunikácia

ROZMANITOSŤ
Naši zamestnanci sú naším najcennejším zdrojom a sú pre náš úspech zásadní. Rozmanitá a
rôznorodá zamestnanecká základňa pomáha podporovať tvorivú kultúru a inovácie a umožňuje
nám pôsobiť efektívnejšie všade vo svete. Naše hodnoty kultúry vynaliezavosti a vysokého
výkonu by nemali zmysel, ak by sme nemali pracovnú silu najvyššej kvality a neustále
nepracovali na rozvoji našich zamestnancov.
Spoločnosť Auguste Cryogenics si cenia unikátny súbor zručností a nadania, ktorý si každý
zamestnanec prináša do práce. Prijímame rozmanitosť tým, že zabezpečujeme otvorené, úplné
a ohľaduplné pracovné prostredie, takže všetci zamestnanci sa môžu plne zapojiť do nášho
úspechu a prispievať doňho.
ROVNAKÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI
Spoločnosť Auguste Cryogenics sa zaviazali zabezpečovať rôznorodú pracovnú silu a pracovisko,
ktoré nevykazuje žiadnu diskrimináciu ani odplatu. Našou zásadou je zabezpečiť rovnaké
pracovné príležitosti všetkým na základe ocenenia nadania všetkých zamestnancov a podpory
prostredia, ktoré je kompletné a rešpektujúce, bez ohľadu na:












vek
občianstvo
zdravotné postihnutie
pohlavnú rovnosť/prejav
stav
štátnu príslušnosť
rasu/farbu pleti
náboženstvo
pohlavie, vrátane tehotnosti
sexuálnej orientácie
veteránskeho stavu alebo



akékoľvek iné členenie chránené platnými zákonmi a predpismi.

Zaviazali sme sa k tejto politike a veríme v pojem a ducha zákona. Tieto zásady platia pre všetky
fázy zamestnania, vrátane náboru, najímania, umiestnenia, povýšenia, ukončenia, prepustenia,
výpovede, presunutia, neprítomnosti, odmeňovania a školenia. Spoločnosť a jej vedenie
zabezpečia, aby bola táto politika dodržiavaná bez výnimky a Spoločnosť dodržiavala všetky
platné zákony a predpisy, ktoré riadia zákaz diskriminácie na každom mieste, v ktorom
pôsobíme. Pozri Politiku nulovej tolerancie na obťažovanie a diskrimináciu spoločnosti Auguste
Cryogenics.

Príklad:
Otázka: Požiadala som o prácu na inom oddelení, na ktorom je čisto mužský kolektív. Mám
pocit, že som bola diskriminovaná, pretože vedúci nakoniec ponúkol prácu mužovi.
Odpoveď: Naše rozhodnutia o výbere sú založené na pracovnej kvalifikácii. Ak máte pocit, že ste
boli diskriminovaná, oznámte to Rade Riaditeľov.

PRACOVISKÁ BEZ UŽÍVANIA DROG A ALKOHOLU
Spoločnosť Auguste Cryogenics sa snažia poskytnúť svojim zamestnancom bezpečné, účinné a
odmeňujúce pracovné prostredie. Spoločnosť zakazuje užívanie, držanie, distribúciu, nákup
alebo predaj drog alebo alkoholu v rámci jej priestorov a má nulovú toleranciu vzhľadom na
užívanie drog alebo alkoholu, alebo výkon práce pod ich vplyvom v čase zdržiavania sa na
pracovisku. Výkon práce pod vplyvom drog alebo alkoholu predstavuje vážne bezpečnostné a
zdravotné riziká pre užívateľa ako aj pre všetkých tých, ktorí sú s nim v styku. Užívanie, predaj,
nákup, prenášanie alebo držanie nelegálnych drog na pracovisku a užívanie, držanie alebo
pracovanie pod vplyvom alkoholu tiež predstavuje neprijateľné riziko pre bezpečné, zdravé a
efektívne vykonávanie jednotlivých činností. To zahŕňa aj zneužívanie a predaj povolených,
predpísaných alebo voľno predajných liekov v areáli spoločnosti. Pozri Politiku spoločností
Auguste Cryogenics ohľadom drog a alkoholu.
Ak tak umožňuje zákon, Spoločnosť môže vykonávať vyhľadávanie a test na užívanie drog a
alkoholu, vrátane náhodného testovania na výskyt drog a testovania po incidente.
NÁSILIE, OBŤAŽOVANIE A DISKRIMINÁCIA NA PRACOVISKU
Spoločnost Auguste Cryogenics sa zaviazali zabezpečiť pracovisko bez obťažovania,
diskriminácie a násilia. Spoločnosť má nulovú toleranciu voči akýmkoľvek činnostiam, ktoré sú
označené za obťažovanie a diskrimináciu na pracovisku a zaháji disciplinárne konanie úmerné
danému priestupku. Zamestnanci nesmú diskriminovať alebo obťažovať ostatných
zamestnancov bez ohľadu na tom, či už k tomu dochádza v priestoroch zamestnávateľa alebo
mimo nich alebo počas alebo mimo pracovnej doby. Pozri politiku nulovej tolerancie spoločností
Auguste Cryogenics voči obťažovaniu a diskriminácii.
Ak ste konfrontovaný s obťažovaním alebo si myslíte, že ste boli diskriminovaný, mali by ste
oznámiť svoje obavy oddeleniu ľudských zdrojov, svojmu nadriadenému, zamestnancovi
lokálne zodpovednému za dodržiavanie etiky alebo Rade Riaditeľov.

Príklad:
Otázka: Po vzájomnej konfrontácii ma kolega vyzval, aby sme „išli na parkovisko a vyriešili to raz
a navždy“. Nie je to o prvýkrát, čo urobil túto poznámku a ja verím, že sa mi niekedy môže
pokúsiť ublížiť. Čo mám robiť?

Odpoveď: Ak ste presvedčený, že vy alebo niekto iný je v nebezpečenstve alebo môže mu byť
ublížené, bezodkladne ohláste túto udalosť ktorémukoľvek vedúcemu zamestnancovi,
oddeleniu ľudských zdrojov alebo Konateľovi. Všetky hrozby násilia sú brané vážne a mali by
byť okamžite hlásené. V prípade potreby je možné pre vašu ochranu a ochranu vašich
spolupracovníkov kontaktovať miestne policajné oddelenie. Bezpečnosť zamestnancov je
prvoradým záujmom Spoločnosti.
FIREMNÁ KOMUNIKÁCIA
Generálny riaditeľ alebo jeho poverený zástupca predstavuje určený hlavný mediálny kontakt
Spoločnosti. Generálny riaditeľ alebo jeho poverený zástupca zváži každú mediálnu otázku, aby
určil najlepší spôsob, ako poskytovať informácie, ktoré zatiaľ neboli zverejnené. Generálny
riaditeľ alebo jeho poverený zástupca pretlmočí oficiálny postoj Spoločnosti k dôležitým
otázkam alebo situáciám, ktoré sú obzvlášť kontroverznej či citlivej povahy s cieľom zvýšiť
povedomie a porozumenie verejnosti ohľadom Spoločnosti, služieb, ktoré poskytuje a našich
budúcich rastových vyhliadok. Tento zástupca podporí pozitívny obraz Spoločnosti a prácu,
ktorú vykonávame, u verejnosti, ktorá je dôležitá pre Spoločnosť a zahŕňa súčasných i
potenciálnych zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov, rovnako ako vládnych úradníkov,
banky, akcionárov a našich odvetvových konkurentov.
V závislosti od situácie môžu byť určení zamestnanci požiadaný, aby sa vzhľadom na svoje
vedomosti, skúsenosti a odborné znalosti stali hovorcami ohľadom konkrétnej otázky, ale k
tomu dôjde v závislosti od situácie s výslovným vedomím zúčastnených osôb.
Ak ste kontaktovaný priamo médiami, odkážte ich na Generálneho riaditeľa. Neposkytujte
žiaden názor v odpovedi na otázky, ktoré vám kladú. Vždy je najlepšie reagovať „bez
komentára“, a tak dať najavo svoj zámer s médiami.

Čestnosť v spoločnosti
Čestné konanie je prioritou spoločností Auguste Cryogenics a zahŕňa spôsob, ako
zaobchádzame so záznamami, majetkom a informáciami spoločnosti.





Obchodné a finančné záznamy
Zadržanie zo zákona
Majetok Spoločnosti
Používanie informácií

Obchodné a finančné záznamy
Zabezpečte presnosť všetkých obchodných a finančných záznamov Spoločnosti. Tieto záznamy
zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na finančné účty, výrobné záznamy, správy o kvalite,
evidenciu dochádzky, výkazy výdavkov a podania, ako sú formuláre dávok a súhrny.
Každý zamestnanec je zodpovedný za zabezpečenie presných a kompletných obchodných a
finančných záznamov Spoločnosti. Nepresné alebo neúplné záznamy vedú k potenciálnemu
nesúladu s právnymi predpismi rovnako ako k celému radu nepriaznivých obchodných
následkov. Nie je to len úloha pre účtovné a finančné oddelenie. Presné vedenie záznamov a
podávanie správ sa odráža na povesti a dôveryhodnosti Spoločnosti a umožňuje Spoločnosti
plniť si svoje právne a zákonné povinnosti.


Zabráňte oneskoreniu alebo urýchleniu v zaznamenávaní príjmov a výdavkov pre
splnenie rozpočtových cieľov. Vždy zaznamenávajte a účtujte transakcie v správnom
účtovnom období a na príslušný účet a stredisko.



Vždy uchovávajte dokumentáciu na podporu akéhokoľvek odhadu alebo prírastku a
používajte svoj najlepší úsudok.



Vždy sa uistite, že všetky správy pre regulačné orgány sú kompletné, dostačujúce,
presné, včasné a zrozumiteľné.



Nikdy nefalšujte žiadny dokument ani neskresľujte skutočnú podstatu akejkoľvek
transakcie.



Nikdy nenapomáhajte žiadnej osobe pri vyhýbaní sa plateniu daní alebo porušovaní
predpisov. Z tohto dôvodu by platby mali byť vo všeobecnosti uskutočnené len osobe
alebo spoločnosti, ktorá skutočne poskytla tovar alebo služby. Platby by mali byť
vykonané v krajine, v ktorej dodávateľ podniká alebo tam, kde bol tovar predaný alebo
služby poskytnuté, pokiaľ dodávateľ oprávnene nepreviedol platbu alebo nepredal svoje
pohľadávky inému subjektu. Akékoľvek výnimky musia byť schválené Radou Riaditeľov.

Vždy sa usilujte o presnosť
Občas dôjde aj k čestným chybám. Zamestnanci sa musia pri príprave akejkoľvek informácie pre
spoločnosť vždy snažiť o presnosť. Porušením Kódexu sú iba úmyselné snahy skresľovať alebo
nesprávne zaúčtovať transakcie alebo inak falšovať obchodné záznamy spoločnosti.

PRÍKLAD:
Náklady na zdravotnú starostlivosť
Zamestnanec sa pokúsil získať zdravotnú starostlivosť Spoločnosti pre exmanželku
predložením predpísaného tlačiva, kde uviedol, že stále bola ešte vydatá, keď už v
skutočnosti dostala rozhodnutie o rozvode. Zamestnanec vedome sfalšoval
záznamy Spoločnosti.
Zaúčtovanie výdavku
Vedúci predaja odhadol, že svoje predajné ciele za daný mesiac nesplní. Aby vyrovnal
tento rozdiel, vytvoril falošné objednávky s cieľom naplniť svoje predajné ciele, a potom
zaznamenal príkazy do predaja. Vedúci predaja zámerne sfalšoval finančné záznamy.

Vedenie dokumentácie
Obchodné záznamy zahŕňajú oficiálne informácie, napríklad finančné údaje, vládne výkazy a iné
záznamy vytvorené v rámci podnikateľskej činnosti spoločností Auguste Cryogenics. Ak máte
otázku o tom, či máte zachovávať daný záznam alebo nie, obráťte sa na právne oddelenie
Spoločnosti.
Zadržanie zo zákona
Právne oddelenie Spoločnosti môže vydať oznámenie o zadržaní zo zákona („zadržanie
uchovania“) týkajúce sa uchovávania záznamov v prípade skutočných alebo hroziacich sporov
alebo vládneho vyšetrovania. Zamestnanci musia dodržiavať pokyny obsiahnuté v týchto
oznámeniach, pretože v opačnom prípade by to mohlo vystaviť Spoločnosť a jej zamestnancov
závažným právnym rizikám. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zodpovednosti za zadržanie
záznamov, obráťte sa na právne oddelenie.
Majetok spoločnosti
Chráňte majetok Spoločnosti a používajte ho určeným spôsobom.
Porušenie Kódexu nastáva pri použití majetku Spoločnosti pre osobný prospech alebo v
prospech niekoho iného, než je Spoločnosť.


Príležitostný osobný telefonát alebo email zo svojho pracoviska je prijateľný, avšak
nadmerné osobné telefonáty alebo emaily v skutočnosti predstavujú zneužitie majetku
Spoločnosti.



Uvedomte si, že politika Spoločnosti môže dovoliť dodatočné osobné použitie
niektorých aktív, ako sú automobily alebo bezdrôtové komunikačné zariadenia. Nechajte
si u ktoréhokoľvek Konateľa pootvrdiť, čo zásady našej Spoločnosti umožňujú,

 aby ste mali istotu, že používate majetok Spoločnosti len určeným spôsobom. Ste
zodpovedný za pochopenie všetkých politík Spoločnosti.
Krádež majetku Spoločnosti, či už fyzické odcudzenie, ako je neoprávnené odnesenie výrobku,
materiálov, zariadení alebo informácie Spoločnosti, alebo krádež formou sprenevery alebo
úmyselného nesprávneho vykazovania času alebo nákladov, môže viesť k ukončeniu
pracovného pomeru a/alebo trestnému stíhaniu. Spoločnosť zaobchádza s krádežou majetku na
pracovisku, ktorý patrí iným zamestnancom, rovnako ako s krádežou majetku Spoločnosti.
Použitie majetku Spoločnosti mimo rozsah vašej zodpovednosti v rámci Spoločnosti, ako je
použitie výrobku vašej Spoločnosti v transakcii mimo Spoločnosti alebo používanie firemných
materiálov alebo zariadení na podporu osobných záujmov, vyžaduje predchádzajúci súhlas
Konateľa Spoločnosti a zamestnanca lokálne zodpovedného za dodržiavanie etiky. Ak budete
po dlhšiu dobu pokračovať v používaní majetku mimo prácu, potom je nutné každoročné
schválenie.
Využitie času, zariadení a iných aktív


Účasť na osobnej činnosti počas pracovnej doby, ktorá narúša alebo bráni plneniu vašich
pracovných povinností, je porušením Kódexu a môže mať za následok ďalšie
disciplinárne konanie.



Používanie počítačov Spoločnosti a zariadení na externé činnosti alebo nezákonné či
neetické aktivity, ako je gamblerstvo, pornografia alebo iná škodlivá činnosť, je
porušením zákona a môže mať za následok ďalšie disciplinárne konanie.



Využitie príležitosti, o ktorej ste sa dozvedeli vďaka svojej pozícii v podniku alebo
využitím majetku alebo informácií Spoločnosti, k osobnému finančnému prospechu je
porušením zákona a môže mať za následok ďalšie disciplinárne konanie.

Príklady majetku Spoločnosti











Produkty práce a doba zamestnancov pri práci, vrátane práce na diaľku z miest mimo
Spoločnosti
Majetok spoločnosti, vrátane peňazí, zdrojov a zariadení
Výrobok firmy
Počítačové systémy a softvér
Všetky komunikačné zariadenia, vrátane telefónov a bezdrôtových zariadení
Kopírovacie zariadenia, skenery, faxy, tlačiarne
Spoločnosťou vlastnené vstupenky na koncerty a športové podujatia
Firemné vozidlá
Výhradné informácie
Ochranné známky a patenty spoločnosti

PRÍKLADY ZNEUŽITIA ČASU SPOLOČNOSTI
Osobný prospech
Zamestnanec používa počítače a vybavenie Spoločnosti rovnako ako čas v práci na prípravu
a tlač marketingových letákov pre svoje osobné podnikanie. Zamestnanec zneužil majetok
Spoločnosti.
Vybavovanie záležitostí mimo Spoločnosti
Otázka: Som finančný manažér a často musím vybavovať firemné záležitosti mimo
Spoločnosti, ako napríklad urobiť bankový vklad alebo vyzdvihnúť zásoby. Vzhľadom k tomu,
že banka sa nachádza hneď vedľa obchodu s potravinami, môžem po tom, ako som bol v
banke, vyzdvihnúť pár vecí pre svoju rodinu, aj keď som technicky v práci?
Odpoveď: Ak by vaša súkromná záležitosť mala trvať minimálny čas, potom je prijateľné ju
vybaviť v tom istom alebo takmer v rovnakom čase, keď vykonávate úlohy súvisiace s
prácou. Avšak odolajte nutkaniu vybavovať si v priebehu pracovnej doby nadmerné osobné
záležitosti, pokiaľ to nie je počas pravidelných prestávok na obed a nie ste platený za váš
čas.

Osobná pomoc
Vedúci opakovane žiadal zamestnanca, aby vybavoval jeho osobné záležitosti alebo
vykonával jeho osobné úlohy v pracovnej dobe. Vedúci zneužil pracovnú dobu zamestnanca,
čo je majetok Spoločnosti.
Odpadový materiál
Zamestnanec má prístup k firemným odpadovým materiálom naplánovaným na recykláciu.
Bez súhlasu zamestnanec vzal niektoré odpadové materiály určené na recykláciu a súhlasil s
tým, že si rozdelí výnos s iným zamestnancom, ktorý držal stráž. Obaja zamestnanci zneužili
majetok Spoločnosti.
Využívanie informácií
Ochraňujte neverejné informácie Spoločnosti, ktoré zahŕňajú, ale nie sú obmedzené len na
zmluvy, informácie o cenách, marketingové plány, technické špecifikácie a informácie o
zamestnancoch.
Neverejné informácie
Nikdy nezverejňujte neverejné informácie nikomu mimo Spoločnosti, vrátane rodinných
príslušníkov a/alebo priateľov s výnimkou, ak je potrebné uskutočniť zverejnenie pre
obchodné účely. Dokonca aj vtedy prijmite príslušné opatrenia, ako je uzatvorenie zmluvy o
mlčanlivosti a nezverejnení, ktorá zabráni danej osobe zverejniť alebo zneužiť tieto
informácie.

Nikdy nezverejňujte neverejné informácie zamestnancom vo vnútri Spoločnosti, ak nemajú
pracovný dôvod dozvedieť sa takéto informácie.
Vždy je potrebné dodržiavať mlčanlivosť o neverejných informáciách Spoločnosti, a to mimo
pracoviska aj po ukončení pracovného pomeru. Všetky neverejné informácie Spoločnosti sú
považované za chránené a nesmú byť zverejnené bez uzatvorenia príslušnej dohody o
mlčanlivosti.
Vždy uchovávajte alebo znehodnoťte záznamy Spoločnosti v súlade s politikou Spoločnosti
o uchovávaní záznamov.
Čo sú neverejné informácie?

PRÍKLADY

Informácie,
ktoré
spoločnosť
nezverejnila, alebo ktoré sú všeobecne
k
dispozícii
verejnosti,
vrátane
informácií týkajúcich sa:
 Zamestnancov
 Vynálezov
 Použitia patentov alebo
ochranných známok
 Znalostí a skúseností
 Zmlúv
 Strategických a podnikateľských
plánov
 Hlavných organizačných zmien
 Nových výrobkov uvedených na
trh
 Fúzií, akvizícií a odpredajov
 Technických špecifikácií
 Cien
 Návrhov
 Finančných údajov
 Nákladov na výrobok
 Informácií o zľavách
 Údajov o zákazníkoch

Pozrite sa, čo mám
Otázka: Náhodou som dostal email so
súborom, ktorý obsahoval nadchádzajúce
zvýšenie
miezd
pre
niekoľkých
zamestnancov. Môžem ho zdieľať s
ostatnými kolegami?
Odpoveď: Nie. Vy a vaši spolupracovníci
nemáte pracovný dôvod poznať tieto
informácie. Zverejňovanie informácií iným
zamestnancom je porušením Kódexu. Mali
by ste okamžite odstrániť email a upozorniť
odosielateľa na chybu.
Nový produkt
Inžinier Spoločnosti bola nadšený ohľadom
uvádzania nového produktu na trh, na
ktorom pracoval. Zdieľal podrobnosti o
produkte s rodinou a priateľmi. Inžinier
nevhodne zverejnil neverejné informácie,
čím
narušil
bezpečnosť
a
vyvolal
konkurenčnú výhodu.

Zachovanie súkromia
Pre Spoločnosť je nanajvýš dôležité, aby bolo súkromie všetkých jej zamestnancov, obchodných
partnerov a zákazníkov rešpektované. S osobnými údajmi je potrebné zaobchádzať zodpovedne
a v súlade so všetkými platnými zákonmi na ochranu súkromia. Zamestnanci, ktorí manipulujú s
osobnými údajmi ostatných, musia:




konať v súlade s platnými právnymi predpismi
konať v súlade so všetkými príslušnými zmluvnými podmienkami



zhromažďovať, používať a spracovávať tieto informácie iba pre legitímne obchodné
účely



obmedziť prístup k informáciám len pre osoby, ktoré ich odôvodnene potrebujú pri
výkone svojej práce a
prijať všetky primerané opatrenia, aby sa zabránilo ich neoprávnenému zverejneniu.



Spoločnosti Auguste Cryogenics dodržiavajú všetky zákony týkajúce sa ochrany osobných
údajov, ktoré sa v jednotlivých krajinách líšia.

Konflikt záujmov
Táto časť Kódexu stanovuje pravidlá pre bežné situácie vzniku konfliktu záujmov, ale každý
potenciálny konflikt záujmov nemožno riešiť. Na vyhodnotenie situácií možného konfliktu
záujmov používajte zdravý rozum a svoje morálne zásady. Ak máte otázku ohľadom existencie
konfliktu záujmov, ale nie ste si istý, ako zvládnuť situáciu, požiadajte o pomoc svojho
bezprostredného nadriadeného, zástupcu ľudských zdrojov alebo zamestnanca lokálne
zodpovedného za dodržiavanie etiky alebo Konateľa.






Investície mimo Spoločnosti
Pracovný pomer, prejavy a prezentácie mimo Spoločnosti
Poskytovanie externých služieb ako úradník alebo riaditeľ
Príbuzní a priatelia
Dary, pohostenie a zábava

KONFLIKT ZÁUJMOV
Konflikt záujmov na pracovisku často vzniká, ak máte konkurenčný záujem alebo lojalitu, ktoré
buď sú alebo potenciálne môžu byť vo vzájomnom rozpore a zasahujú alebo sa javia, že
zasahujú do vašej schopnosti konať v najlepšom záujme Spoločnosti. Pri výkone svojich
pracovných povinností nezabudnite vždy konať v najlepšom záujme spoločností Auguste
Cryogenics.
Ak ste zodpovedný za výber alebo spoluprácu s dodávateľom v mene Spoločnosti, buďte
opatrný. Je nesmierne dôležité, aby vaše osobné záujmy a/alebo vzťahy nezasahovali ani sa
nejavili ako zasahujúce do vašej schopnosti robiť správne rozhodnutia v najlepšom záujme
Spoločnosti. To znamená, že zamestnanci by sa mali vyhýbať situáciám, ktoré by pri výkone
svojej práce mohli zahmliť ich úsudok alebo nestrannosť. Ak vaše osobné záujmy alebo vzťahy
vyvolávajú u vás pocit protekcionizmu alebo sa môže zdať, že predstavujú protekcionizmus,
potom tu existuje konflikt záujmov.
Určenie konfliktu záujmov
V každom možnom konflikte záujmov sa spýtajte sami seba:
 Mohli by byť moje osobné záujmy v rozpore so záujmami Spoločnosti?
 Mohli by to takto vnímať iné osoby vo vnútri alebo mimo Spoločnosti?
Ak si nie ste istí, požiadajte o radu svojho zástupcu personálneho oddelenia alebo konateľa.
Investície mimo Spoločnosti
Vyhnite sa investíciám, ktoré môžu ovplyvniť alebo sa javiť ako ovplyvňujúce vašu schopnosť
robiť rozhodnutie v mene Spoločnosti, vrátane obchodného podielu v Spoločnosti zákazníka,
dodávateľa alebo konkurenta spoločností Auguste Cryogenics. Ak máte právomoc rokovať so
spoločnosťou s voľnosťou prijímania rozhodnutí ako súčasť svojej práce, nesmiete mať žiadne
finančné záujmy v tejto spoločnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Rady Riaditeľov.
Ak nemáte právomoc rokovať so spoločnosťou s voľnosťou prijímania rozhodnutí ako súčasť
svojej práce, nemusíte získať písomný súhlas od Rady Riaditeľov, avšak bez ohľadu na to, či
máte alebo nemáte takúto právomoc pri rokovaní s danou spoločnosťou, musíte upozorniť
Radu Riaditeľov na svoj vlastnícky podiel a prípadné zmeny v tomto vlastníckom podiele počas
svojho pracovného pomeru v spoločnostiach Auguste Cryogenics. Ak spoločnosti Auguste
Cryogenics nadobudnú nejakú časť podniku, v ktorom máte vlastníctvo, musíte informovať
Radu Riaditeľov, aby bolo možné vyplniť príslušnú dokumentáciu a formulár zrieknutia sa
akýchkoľvek prípadných konfliktov.

Podielové fondy
Obmedzenia týkajúce sa investícií mimo Spoločnosti sa nevzťahujú na podielové fondy alebo
podobné investície, pri ktorých zamestnanec nemá priamu kontrolu nad konkrétnymi
spoločnosťami zahrnutými do daného fondu.
Zamestnanie, prejavy a vyhlásenia mimo Spoločnosti
Môžete byť zamestnaný mimo spoločností Auguste Cryogenics, pokiaľ vaše externé
zamestnanie nie je v rozpore s vašou schopnosťou vykonávať svoju prácu v Spoločnosti. Ak však
ste zamestnaný akýmkoľvek zákazníkom, dodávateľom alebo konkurentom Spoločnosti alebo
inak mu poskytujete služby alebo prijímate od neho platby, potom musíte mať písomný súhlas
od Rady Riaditeľov a tento súhlas sa musí každoročne obnovovať.
Ak ste vyzvaný zo strany zákazníka, dodávateľa alebo inej spoločnosti, ktorá obchoduje so
spoločnosťami Auguste Cryogenics, zúčastniť sa prejavu alebo vyhlásenia, či už vo svojej funkcii
ako zamestnanca Spoločnosti alebo nie, potom písomný súhlas od svojho vedúceho a Rady
Riaditeľov musíte mať pred prijatím pozvania vykonať prejav alebo požiadaním o preplatenie
nákladov s ním spojených alebo iných platieb, ak
1) dávate prejav alebo vyhlásenie ako súčasť svojej práce v Spoločnosti, 2) prejav alebo
vyhlásenie popisuje vašu prácu v Spoločnosti alebo 3) formálne ste označený v rámci prejavu
alebo vyhlásenia ako zamestnanec alebo zástupca Spoločnosti.
Pôsobenie mimo Spoločnosti ako úradník alebo riaditeľ
Môžete pôsobiť ako úradník alebo člen predstavenstva iného ziskového podniku len s
predchádzajúcim písomným súhlasom od Rady Riaditeľov. Tento súhlas sa musí každoročne
obnovovať.
Súhlas Rady Riaditeľov sa nepožaduje pre:


Výkon práce ako úradník alebo riaditeľ charitatívnej či inej neziskovej inštitúcie alebo
obchodnej organizácie alebo výkon práce ako úradník alebo riaditeľ rodinného podniku,
pokiaľ tento podnik nie je zákazníkom, dodávateľom alebo konkurentom Spoločnosti.

Výkon práce ako riaditeľ na žiadosť spoločností Auguste Cryogenics
Ak na žiadosť spoločností Auguste Cryogenics pracujete ako riaditeľ inej spoločnosti, môžete
mať vlastnícky podiel v tejto Spoločnosti bez súhlasu Rady Riaditeľov v prípade, že vlastníctvo
je nutnou podmienkou pre funkciu riaditeľa. Ak máte na žiadosť spoločností Auguste
Cryogenics pracovať ako riaditeľ inej spoločnosti a spoločnosti

Auguste Cryogenics vás platí za váš čas strávený touto prácou, potom musíte mať písomný
súhlas od Rady Riaditeľov, aby ste si mohli ponechať plat platený inou spoločnosťou za svoje
služby ako riaditeľ. Tento súhlas je nutné obnoviť každý rok.

Príbuzní a priatelia
Nie je nezvyčajné, ak zamestnanec má bezprostredných príbuzných, ktorí sú zamestnaní našimi
zákazníkmi alebo dodávateľmi, alebo do nich investovali. Tieto finančné záujmy nevytvárajú
konflikt záujmov v rámci Kódexu, ak:


Máte právomoc s voľnosťou prijímania rozhodnutí v rokovaniach s niektorou z týchto
spoločností ako súčasť vašej práce alebo



Vaši najbližší príbuzní jednajú so spoločnosťami Auguste Cryogenics v prospech druhej
spoločnosti.

Ak nastane ktorákoľvek z týchto situácií, musíte mať písomný súhlas od Rady Riaditeľov a tento
súhlas sa musí každoročne obnovovať. To isté platí, ak váš príbuzný je zamestnaný
konkurentom spoločností Auguste Cryogenics. Musíte mať písomný súhlas od Rady Riaditeľov a
obnoviť tento súhlas každoročne, aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov.
Môžete mať aj priateľov, ktorí sú zamestnancami alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach
zákazníkov alebo dodávateľov spoločností Auguste Cryogenics. Pri rokovaniach s takýmto
zákazníkom alebo dodávateľom buďte veľmi opatrný, aby ste zabezpečili, že vaše priateľstvo
nevplyvní ani sa nebude javiť ako ovplyvňujúce vašu schopnosť konať v najlepšom záujme
Spoločnosti. Ak nie ste schopný určiť, či vaše priateľstvo spôsobuje problém, obráťte sa na
svojho priameho nadriadeného, zástupcu pre ľudské zdroje alebo Radu Riaditeľov.
Okrem toho rozhodnutia súvisiace so zamestnaním by mali byť založené na kvalifikácii,
výkonnosti, zručnosti a skúsenostiach. Nedovoľte, aby osobné vzťahy v práci ovplyvnili vašu
schopnosť konať v najlepšom záujme Spoločnosti alebo mali vplyv na akýkoľvek pracovný
pomer.
Bezprostredný príbuzný podľa Kódexu je…
Manžel/manželka, partner v domácnosti rovnakého alebo opačného pohlavia, rodič, súrodenec,
starý rodič, dieťa, vnúča, svokor alebo svokra sú všetci považovaní za príbuzných na základe
Kódexu. Každý člen rodiny, ktorý žije s vami, alebo ktorý je inak finančne od vás závislý, alebo na
kom ste finančne závislý vy, sa tiež považuje podľa Kódexu za príbuzného. Vždy dbajte, aby váš
vzťah s rodinnými príslušníkmi podľa vyššie uvedenej definície alebo nad jej rámec nebol v
rozpore ani sa nejavil byť v rozpore s vašou schopnosťou konať v najlepšom záujme Spoločnosti.

PRÍKLADY
Výber dodávateľa
Otázka: Ako vedúci nákupu som zodpovedný za výber dodávateľa pre Spoločnosť. Jeden z
dodávateľov, o ktorom uvažujem, je spoločnosť vlastnená mojim otcom a v tejto Spoločnosti
vlastním malé percento. Musím prijať nejaké opatrenia?
Odpoveď: Áno. Váš podiel v podniku vášho otca predstavuje konflikt záujmov. Okrem toho
skutočnosť, že váš otec je vlastníkom Spoločnosti, s ktorou sa uvažuje, tiež predstavuje
potenciálny rozpor alebo aspoň vyzerá byť v rozpore s vašou zodpovednosťou za výber
najvhodnejšieho dodávateľa pre spoločnosť Auguste Cryogenics. Poraďte sa so svojím
priamym nadriadeným a konateľom. Najlepším postupom bude, ak sa do výberového konania
nezapojíte alebo spoločnosť vášho otca bude vylúčená z výberu.
Môj vnuk
Otázka: Môj vnuk pracuje pre spoločnosť ABC, ktorá je jedným z našich zákazníkov, ale on
nevykonáva žiadne transakcie so spoločnosťami Auguste Cryogenics. Pracujem v oblasti
predaja, ale neprichádzam do žiadneho styku s spoločnosťou ABC. Teraz som bol požiadaný,
aby som viedol účet spoločnosti ABC. Mám povinnosť prezradiť, že môj vnuk pracuje pre
spoločnosť ABC?
Odpoveď: Áno. Vo svojej novej úlohe budete mať právomoc rokovať so spoločnosťou ABC s
voľnosťou rozhodovania. Je dôležité, aby ste svojmu vedúcemu povedali o zamestnaní svojho
vnuka. Ak váš vedúci na tom stále trvá, aby ste pracovali s účtom spoločnosti ABC, požiadajte
zamestnanca lokálne zodpovedného za dodržiavanie etiky alebo Konateľa o písomný súhlas,
aby sa zabránilo možnému konfliktu záujmov, ktorý by mohol porušovať Kódex.
Dary, pohostenie a zábava
Neprijímajte dary, pohostenie ani zábavu ani iný prospech od zákazníkov alebo dodávateľov, ak
by to mohlo ohroziť alebo sa javiť ako ohrozujúce vašu schopnosť robiť objektívne obchodné
rozhodnutia v najlepšom záujme spoločností Auguste Cryogenics. Je normálne a bežné, že ľudia
ponúkajú a prijímajú pohostenie alebo nenákladnú zábavu v priebehu výkonu svojej práce, ale
výmena hodnotných darov alebo poskytnutie alebo prijatie nákladnej alebo nevhodnej zábavy
je neetické a môže poškodiť vašu osobnú povesť ako aj povesť Spoločnosti.
Prijímanie darov, pohostenia alebo zábavy, ktoré presahuje nasledujúce obmedzenia, musí
písomne schváliť konateľ.

Dary



Neprijímajte dary výmenou za to, že vykonáte alebo sľúbite, že vykonáte niečo pre
zákazníka alebo dodávateľa.
Nepýtajte si dary od zákazníka alebo dodávateľa.



Neprijímajte dary vo forme peňažných prostriedkov alebo peňažných ekvivalentov, ako
sú darčekové karty.



Neprijímajte dary hodnoty vyššej než je skromná hodnota. Príklady prijateľných darov
zahŕňajú pero s logom alebo tričko alebo malý darčekový kôš.



Dary symbolickej hodnoty, ako sú športové ceny a sošky s textom, ktorý je uznaním
obchodného vzťahu alebo zvláštnej udalosti, sú zvyčajne prijateľné.



Dary alebo zľavy ponúkané veľkej skupine zamestnancov ako súčasť dohody medzi
Spoločnosťou a zákazníkom alebo dodávateľom môžu byť prijaté a používané v súlade
so zámerom zákazníka alebo dodávateľa.

Pohostenie a zábava




Neprijímajte pohostenie alebo zábavu výmenou za to, že vykonáte alebo sľúbite, že
vykonáte niečo pre zákazníka alebo dodávateľa.
Nežiadajte zákazníka alebo dodávateľa o pohostenie alebo zábavu.
Môžete od zákazníkov a dodávateľov prijať občasné pohostenie a zábavu, ak sa danej
udalosti zúčastní aj zákazník alebo dodávateľ a súvisiace náklady sú v súlade s miestnymi
zvyklosťami ohľadom firemného pohostenia a zábavy. Napríklad bežné firemné
pohostenie a účasť na miestnych športových a špeciálnych akciách je všeobecne
prijateľná.

Príklad
Špeciálne zľavy
Zamestnanec, ktorý riadil vzťah Spoločnosti s kateringovou spoločnosťou, prijal od tejto
spoločnosti zľavu na jedlo pre udalosť rodinného stretnutia, ktorá nebola k dispozícii ostatným
zamestnancom. Zamestnanec porušil ustanovenia Kódexu o konflikte záujmov tým, že tento
osobný prospech prijal.
Cestovanie a zvláštne udalosti
V niektorých prípadoch môžu zamestnanci spoločností Auguste Cryogenics prijímať pozvania od
zákazníkov či dodávateľov k účasti na špeciálnych akciách, ktoré zahŕňajú vycestovanie alebo
prenocovanie mimo mesto, vrátane zvláštnych akcií, ako je finále futbalovej ligy, svetový pohár
World Series alebo olympijské hry. Pred prijatím pozvania sa poraďte so svojím priamym
nadriadeným o tom, či k účasti existuje adekvátny pracovný dôvod. V prípadoch, ak takýto
dôvod existuje, spoločnosť Auguste Cryogenics by mala uhradiť výdaje na cestovné a účasť na
akcii zamestnanca.

Odmietnutie darov, pohostenia a zábavy
Ak je vám ponúkaný dar, pohostenie alebo zábava, ktorá prekračuje vyššie uvedené hranice,
zdvorilo ich odmietnite a vysvetlite pravidlá Spoločnosti. Ak by vrátenie daru urazilo darcu
alebo okolnosti, za ktorých bol poskytnutý, bránia jeho vráteniu, môžete dar prijať, ale mali by
ste informovať Radu Riaditeľov. Zamestnanec lokálne zodpovedný za dodržiavanie etiky s
vami bude spolupracovať buď na darovaní daného daru na charitatívne účely alebo jeho
rozdelení alebo darovaní v tombole veľkej skupine zamestnancov.
Dary, pohostenie a zábava pre zákazníkov, dodávateľov a distribútorov
Dary, pohostenie a zábava pre zákazníkov, dodávateľov a distribútorov musia podporovať
oprávnené obchodné záujmy Spoločnosti a mali by byť primerané a za daných okolností
vhodné. Vždy buďte citlivý k vlastným pravidlám našich zákazníkov, dodávateľov a distribútorov
ohľadom prijímania darov, pohostenia a zábavy a zdvorilo prijmite akúkoľvek odmietavú
odpoveď.
Ak je dar poskytnutý zákazníkovi, dodávateľovi a/alebo distribútorovi alebo od nich prijatý,
spoločnosti Auguste Cryogenics od vás žiadajú, aby ste 1) zohľadnili miestne zvyklosti a 2) pred
prijatím alebo poskytnutím daru neprekročili naše pokyny o viac ako 25 Euro za čokoľvek
hodnotné.
Vstupenky a ubytovanie pre osobné použitie
Ak zákazník alebo dodávateľ ponúkne vstupenky na športové podujatia alebo iné zábavné
udalosti pre vlastnú osobnú potrebu a zákazník alebo dodávateľ ich nenavštívi, potom by ich
mal zamestnanec úctivo odmietnuť, pretože sa to považuje za dar. Ak je takáto ponuka
rozšírená na väčšiu skupinu zamestnancov ako výsledok dohody medzi Spoločnosťou a
dodávateľom alebo zákazníkom, potom to nie je dar a môže byť prijatý väčšou skupinou. To isté
platí aj pre ponuky cestovania na súkromnom lietadle alebo pobývania v rekreačnom dome vo
vlastníctve zákazníka alebo dodávateľa, ak je takéto použitie určené pre osobné a nie obchodné
účely.

Čestné rokovania s ostatnými
Vonkajšie vzťahy s našimi zákazníkmi, dodávateľmi, vládnymi inštitúciami a konkurentmi sú pre
náš úspech rozhodujúce. Vždy dodržiavajte zákony a jednajte spravodlivo so všetkými osobami,
s ktorými sa stretnete pri rokovaniach:




Vládnymi inštitúciami
Zákazníkmi a dodávateľmi
Konkurentmi

Čestné rokovania s ostatnými
Rokovania s vládnymi inštitúciami
Ako globálna spoločnosť často komunikujeme s predstaviteľmi rôznych vlád po celom svete. Pri
uskutočňovaní transakcií s vládami sa poraďte s právnym oddelením Spoločnosti, aby ste si boli
vedomí právnych noriem, ktoré regulujú vládne transakcie, rozumeli im a riadili sa právnymi
predpismi, nariadeniami a zákonmi.
Neponúkajte, priamo ani nepriamo, vládnemu úradníkovi nič výmenou za priaznivé
zaobchádzanie. Politikou spoločností Auguste Cryogenics je dodržiavať všetky protikorupčné
zákony platné v Európskej Únií a Zákon USA o zahraničných korupčných praktikách. Tieto
zákony zakazujú platby a ponuky platieb akejkoľvek hodnoty zahraničným činiteľom, politickým
stranám či kandidátom na zahraničný politický úrad s cieľom získať, udržať si alebo riadiť
podnikateľskú činnosť. Pred poskytnutím čohokoľvek hodnotného vládnemu úradníkovi
musíte získať predchádzajúci písomný súhlas Rady Riaditeľov. Uistite sa, že všetky takéto
platby sú riadne zaznamenané na príslušnom firemnom účte. POZNÁMKA: Tvrdenie, že ste
nevedeli, že ide o pochybenie, nebude zohľadnené ako obrana, ak vás okolnosti mali na to
primerane upozorniť. Pozri protikorupčnú politiku spoločností Auguste Cryogenics.
Zákaz úplatkárstva
Mnoho krajín, ako sú Spojené štáty a Spojené kráľovstvo, prijalo legislatívu, ktorá podplácanie
vládnych úradníkov považuje za kriminálny čin. Sankcie za porušenie týchto zákonov môžu byť
závažné, vrátane významných osobných ako aj firemných pokút a dokonca v niektorých
prípadoch aj trestu odňatia slobody.
Úplatky sú zakázané
Úplatok dáva alebo ponúka čokoľvek hodnotné vládnemu úradníkovi s cieľom ovplyvniť jeho
vlastné rozhodnutia. Príklady úplatkov zahŕňajú platbu vládnemu úradníkovi, aby podporil
rozhodnutie o udelení alebo pokračovaní v obchodných vzťahoch, ovplyvnil výsledok vládnej
kontroly alebo ovplyvnil daňové či iné právne predpisy. V niektorých jurisdikciách môžu úplatok
tiež predstavovať iné platby vládnym úradníkom. Ohľadom miestnych zákonov proti
úplatkárstvu sa poraďte s právnym oddelením Spoločnosti.
„Čokoľvek hodnotné“
znamená čokoľvek, čo by mohlo mať pre vládneho úradníka hodnotu, vrátane hotovosti, darov,
pohostenia, zábavy, obchodných príležitostí, produktu Spoločnosti, ponuky zamestnania atď. Tu
neexistuje žiadny hraničná peňažná hodnota ‐ akákoľvek čiastka by mohla byť interpretovaná
ako úplatok.

Zákon USA o korupčných praktikách
Zákon USA o zahraničných korupčných praktikách, ktorý zakazuje úplatky úradníkom vlád mimo
USA, sa vzťahuje na všetkých zamestnancov po celom svete, pretože Spoločnosť je zriadená v
Spojených štátoch. O ďalších miestnych zákonoch, ktoré môžu platiť, sa poraďte s Radou
Riaditeľov Spoločnosti.

Niektoré položky môžu byť prijateľné
Problémy prezentované zákonom USA o zahraničných korupčných praktikách sú oveľa
zložitejšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Napríklad, aj keď možno máte dojem, že pojem
„zahraničný činiteľ“ nezahŕňa zamestnancov podnikov vo vlastníctve zahraničnej vlády, zákon
ich všeobecne považuje za „zahraničných činiteľov“. Aby boli veci ešte komplikovanejšie, v
zákone existujú niektoré výnimky, ktoré podľa zákona povoľujú dar vládnemu úradníkovi vo
forme istých hodnotných položiek. Pre dodržanie zákona sú dôležité konzultácie s Radou
Riaditeľov. Za určitých okolností môže právne oddelenie poskytnúť súhlas k určitým, presne
určeným kontaktom s vládnymi úradníkmi.

Najatie vládnych úradníkov
Spoločnosť môže najať vládnych úradníkov na poskytovanie služieb, ktoré majú legitímny
obchodný účel a nie sú v rozpore s povinnosťami vládneho úradníka, ako je najatie policajta
mimo službu na zaistenie bezpečnosti na firemnej akcii. Akékoľvek takéto rozhodnutia o najatí
musia byť vopred Radou Riaditeľov.
Nenáležité platby tretích strán
Spoločnosť a/alebo jej zamestnanci môžu byť brané na zodpovednosť za úplatky poskytnuté
nezávislou, oprávnenou treťou stranou alebo konzultantom, ktorý koná v mene Spoločnosti. Pri
hodnotení perspektívnej tretej strany, ktorá by mohla byť v kontakte s vládou v mene
Spoločnosti, buďte opatrný. Nezapájajte tretiu stranu alebo konzultanta, ak máte dôvod sa
domnievať, že tretia strana alebo konzultant sa môže pokúsiť podplatiť vládneho úradníka a
okamžite ukončite akýkoľvek vzťah, v ktorom zistíte dôkaz tohto správania. Tiež zabezpečte, aby
všetky tretie strany a konzultanti súhlasili s tým, že budú dodržiavať Kódex Spoločnosti Auguste
Cryogenics.
Pre konkrétnejšie rady týkajúce sa platieb vládnym úradníkom a zapojeným tretím stranám
pozri protikorupčnú politiku.
Kto sú vládni úradníci?







Zamestnanci akejkoľvek vlády alebo štátom riadeného subjektu kdekoľvek na svete
Politické strany a stranícki funkcionári
Kandidáti na politickú funkciu
Zamestnanci verejných medzinárodných organizácií, ako je Organizácia spojených
národov
Zamestnanci a colníci na letisku

Je vašou povinnosťou pochopiť, či osoba, s ktorou jednáte, nie je vládnym úradníkom. Ak máte
pochybnosti, obráťte sa na právne oddelenie Spoločnosti.

Uľahčujúce platby
Uľahčujúce platby, čo sú malé sumy platené vládnym úradníkom mimo USA k urýchleniu alebo
uľahčeniu stanovených opatrení alebo služieb, ako je napríklad získanie bežnej licencie alebo
telefónnej služby, sú zakázané.
Ak ste vládnym úradníkom mimo USA bežne uskutočňovali takéto platby alebo ste sa stretli so
situáciou, o ktorej sa domnievate, že môže vyžadovať uľahčujúcu platbu, okamžite kontaktujte
Radou Riaditeľov.

PRÍKLADY
Znak dobrej vôle
Otázka: Bezpečnostný kontrolór prišiel do výrobného závodu Spoločnosti. Môžem dať
kontrolórovi lístky na ďalší profesionálny futbalový zápas ako znamenie dobrej vôle?
Odpoveď: Nie. Nikdy by ste nemali dať vládnemu úradníkovi čokoľvek hodnotné bez
predchádzajúceho súhlasu právneho oddelenia Spoločnosti alebo finančného riaditeľa.
Čokoľvek hodnotné, poskytnuté bezpečnostnému kontrolórovi za týchto okolností, môže byť
vnímané ako úplatok s cieľom ovplyvniť kontrolóra pri kontrole zariadenia.
Zvýšenie provízie
Otázka: Konzultant, ktorého Spoločnosť používa ako pomoc pre vládne vzťahy, nás nedávno
požiadal o veľké zvýšenie provízie. Mám podozrenie, že konzultant môže mať v úmysle
odovzdať tieto peniaze miestnym úradníkom. Čo mám robiť?
Odpoveď: Ihneď nahláste svoje podozrenie právnemu oddeleniu Spoločnosti alebo finančnému
riaditeľovi. Kým spoločnosť nepreskúma vašu obavu, provízia konzultanta by nemala byť
zvýšená. Akékoľvek zvýšenie provízie by malo byť pracovne zdôvodnené.

Politická činnosť
Jednou z kľúčových hodnôt spoločností Auguste Cryogenics je zodpovedne sa starať o seba,
naše komunity a životné prostredie. Spoločnosť podporuje osobnú účasť na politickom procese,
a to ako na miestnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni, pokiaľ takáto účasť je v súlade so
všetkými príslušnými zákonmi a smernicami Spoločnosti.
Žiadny zamestnanec nemôže bez povolenia Radou Riaditeľov lobovať alebo sa snažiť
ovplyvňovať činnosť vládnych úradníkov vzhľadom na právne predpisy alebo iné politické
rozhodnutia v záležitostiach týkajúcich sa podnikania Spoločnosti.
Osobná politická činnosť


Spoločnosť nebude zamestnancovi platiť za jeho osobnú politickú činnosť.



Vaše zamestnanie nebude ovplyvnené vašimi osobnými politickými názormi ani vašou
voľbou politickej podpory.



Nepoužívajte povesť alebo obchodný majetok Spoločnosti, vrátane svojho času v práci,
na podporu svojich vlastných politických aktivít alebo záujmov.



Ak máte v pláne uchádzať sa o verejnú funkciu alebo ju prijať, musíte získať
predchádzajúci súhlas od Radou Riaditeľov.

Politický priateľ
Otázka: Môj priateľ sa uchádza o politickú funkciu a rád by som mu pomohol s kampaňou. Je to
dovolené?
Odpoveď: Áno. Vaša osobná politická aktivita je vaša vec, ale uistite sa, že pre podporu
kampane nebudete používať zdroje Spoločnosti, vrátane času, emailu alebo názvu Spoločnosti.
Zamestnanci majú možnosť dávať príspevky strane alebo kandidátovi vo svojom vlastnom
mene, ale nesmú prispievať žiadnej politickej strane alebo výboru, kandidátovi na akýkoľvek
úrad v akejkoľvek vláde alebo úradníkovi firemnými prostriedkami, majetkom alebo službami
Spoločnosti.
Politické príspevky Spoločnosti
V praxi spoločnosti Auguste Cryogenics neuskutočňujú žiadne firemné politické príspevky
kandidátom v akejkoľvek krajine alebo regióne. Akékoľvek výnimkz musia bzť schválene Radou
Riaditeľov. Politické príspevky Spoločnosti musia byť:




uskutočnené v súlade s miestnymi zákonmi a
riadne zaznamenané v účtovných knihách a záznamoch Spoločnosti.

Obchodné obmedzenia
Spoločnosť musí dodržiavať všetky platné obchodné obmedzeniami a bojkoty uložené vládou
USA. Takéto obmedzenia zakazujú Spoločnosti zapájať sa do niektorých podnikateľských aktivít
v určitých krajinách a s konkrétnymi osobami a subjektmi. Tieto obmedzenia zahŕňajú napríklad
zákaz kontaktu s určenými teroristickými organizáciami alebo priekupníkmi narkotík. Sankcie za
nedodržanie tohto zákazu môžu byť závažné, vrátane pokút a väzenia zodpovedných
jednotlivcov a Spoločnosť môže dostať zákaz ďalej sa zúčastňovať určitého obchodu.
Spoločnosť tiež musí dodržiavať protibojkotové zákony USA, ktoré zakazujú Spoločnostiam
účasť v akomkoľvek medzinárodnom bojkote, ktorý nie je povolený vládou USA.
Informácie o obchodných obmedzeniach a bojkotoch
Pre akékoľvek otázky týkajúce sa vašich povinností, pokiaľ ide o americké obmedzenia obchodu
alebo bojkot, vrátane obchodných obmedzení, ktoré môžu byť uvalené na iné vlády než je vláda
USA, sa obráťte na právne oddelenie Spoločnosti.
Rokovania so zákazníkmi, dodávateľmi a distribútormi
Spoločnosť si váži partnerstvo so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a distribútormi. Vždy
zaobchádzajte s týmito partnermi rovnakým spôsobom, ako očakávame, že sa bude
zaobchádzať s nami. Nezapájajte sa do nekalých, klamlivých alebo zavádzajúcich praktík. Vždy
prezentujte produkty Spoločnosti čestným a otvoreným spôsobom a neposkytujte, nesľubujte
ani neponúkajte zákazníkovi, dodávateľovi alebo distribútorovi nič výmenou za nepatričné
výhody pre Spoločnosť.
Očakávame, že naši dodávatelia a distribútori neprijmú žiadne opatrenie v rozpore s princípmi
nášho Kódexu. Podobne účastník každého dodávateľského alebo distribútorského vzťahu by
mal zabezpečiť, aby bolo dodržiavanie Kódexu podmienkou zmluvy medzi dodávateľom a
distribútorom.
PRÍKLADY
Zdĺhavá správa
Zákazník požiadal odbytového vedúceho, aby pripravil dlhú a podrobnú správu, vrátane
informácií o produkte, ktorých získanie by mohlo vyžadovať veľa úsilia. Odbytový vedúci vyplnil
správu falošnými údajmi, aby niečo rýchlo poslal zákazníkovi. Toto konanie bolo nečestné a
predstavovalo nepoctivé zaobchádzanie so zákazníkom.

Stretnutie so zákazníkom
Otázka: Zúčastňujem sa spolu s iným zamestnancom Spoločnosti stretnutia so zákazníkom a
tento druhý zamestnanec robí niečo, o čom si myslím, že je zámerne nepravdivé vyhlásenie o
našich schopnostiach. Čo mám robiť?
Odpoveď: V priebehu stretnutia opravte chybu, pokiaľ je to možné. Ak to nie je možné, po
stretnutí upozornite na problém so zamestnancom svojho nadriadeného alebo iných
zodpovedných pracovníkov Spoločnosti a zabezpečte, aby Spoločnosť korigovala nesprávne
pochopenie zákazníka. Ak máte pravdu v tom, že druhý zamestnanec úmyselne klamal
zákazníkovi, zamestnanec porušil Kódex. Ak by to bola neúmyselná chyba, potom je možné ju
ako takú oznámiť zákazníkovi.
Rokovania s konkurenciou
Pri rokovaniach s konkurenciou a zhromažďovaní informácií o konkurencii buďte opatrný.
Tieto citlivé vzťahy sú riadené rôznymi zákonmi.
Súťažné právo
Základné hodnoty spoločností Auguste Cryogenics požadujú spravodlivú súťaž v súlade so
všetkými platnými zákonmi o hospodárskej súťaži na celom svete, a to bez výnimky. Zákony o
hospodárskej súťaži sú zložité a líšia sa medzi jednotlivými krajinami, a to ako v rámci ich
pôsobnosti tak aj geografického dosahu. Prípustné konanie v jednej krajine môže byť
nezákonné v inej a môžu platiť aj prísnejšie tresty za porušenie.
Zamestnanci, aby pochopili jednotlivé právne predpisy a politiky, ktoré sa na nich vzťahujú v
oblasti hospodárskej súťaže, mali by sa poradiť s Radou Riaditeľov.
Získavanie informácií o konkurencii
Zamestnanci by mali zbierať, zdieľať a používať informácie o našich konkurentoch právnym a
etickým spôsobom. Rovnako, ako Spoločnosť si cení a chráni vlastné neverejné informácie,
rešpektujeme neverejné informácie iných spoločností.
Prípustné zhromažďovanie informácií
Zhromažďovanie informácií o konkurencii je prijateľné prostredníctvom verejne dostupných
informácií a etického kladenia otázok. Informácie môžete napríklad zhromažďovať a používať zo
zdrojov, ako sú:




Verejne dostupné podania vládnym inštitúciám
Verejné prejavy vedúcich pracovníkov spoločností
Výročné správy



Správy a články a publikácie z odborných časopisov

Je prijateľné spýtať sa tretej strany na konkurenciu alebo prijať konkurenčné informácie
ponúkané tretou stranou len vtedy, pokiaľ neexistuje dôvod sa domnievať, že tretia strana
podlieha zmluvnej alebo zákonnej povinnosti tieto informácie nezverejňovať. Nesmiete
vyžadovať ani prijímať informácie, ak máte dôvod sa domnievať, že informácie boli získané
nenáležite či nelegálne a nesmiete navádzať žiadnu tretiu stranu, aby porušovala zmluvný alebo
právny záväzok voči inej osobe alebo organizácii.
Zakázané činnosti
Pri zhromažďovaní konkurenčných informácií vždy dodržujte nasledujúce základné obmedzenia:


Nikdy sa nezapájajte do akejkoľvek nezákonnej alebo protiprávnej činnosti s cieľom
získať informácie o konkurencii. To môže zahŕňať úplatkárstvo, uvedenie do omylu,
krádež, úmyselný priestupok, odpočúvanie, napichnutie telefónu, počítačové
hackerstvo, narušenie súkromia alebo prehľadávanie odpadkov.



Neprijímajte, nezverejňujte ani nepoužívajte konkurenčné informácie, o ktorých viete
alebo máte dôvod sa domnievať, že vám boli poskytnuté v rozpore s dohodou o
zachovaní dôvernosti medzi treťou osobou a niektorým z našich konkurentov.

PRÍKLADY
Bývalý zamestnávateľ
Otázka: Práve sme najali zamestnanca, ktorý pracoval nedávno pre jedného z našich
konkurentov. Môžem sa spýtať zamestnanca na informácie o našom konkurentovi?
Odpoveď: Nikdy sa nepýtajte bývalého zamestnanca konkurenta na akékoľvek informácie, pri
ktorých má zákonnú povinnosť zachovania mlčanlivosti vrátane, ale bez obmedzenia na
obchodné tajomstvo alebo iné dôverné informácie. Pred opýtaním sa zamestnanca na
podnikanie bývalého zamestnávateľa sa obráťte na právne oddelenie Spoločnosti.
Návrh konkurencie
Otázka: Počas stretnutia so zákazníkom vám zákazník ponúkol kópiu návrhu konkurenta pre
rovnakú transakciu, o uchádzanie v ktorej vás teraz zákazník žiada. Máte ju prijať?
Odpoveď: Možno. Po prvé, opýtajte sa zákazníka, či je viazaný zmluvou o mlčanlivosti, ktorá mu
zakazuje zdieľanie týchto informácií s treťou stranou. V prípade, že zákazník potvrdí, že žiadna
povinnosť na ochranu informácií mu nevyplýva, môžete informácie prijať. Ak je návrh
konkurenta označený výrazom „dôverné“ alebo „chránené“, obráťte sa pred zverejnením alebo
použitím informácií na právne oddelenie Spoločnosti.

Prílohy
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Zamestnanci lokálne zodpovední za dodržiavanie etiky

Spravovanie Kódexu
Kódex je navrhnutý tak, aby sa zabezpečil súlad v tom, ako sa zamestnanci správajú v
Spoločnosti a vo svojich vzťahoch mimo Spoločnosti. Boli vyvinuté postupy pre riešenie
potenciálnych porušení Kódexu s cieľom zabezpečiť jednotnosť postupu v rámci celej
organizácie.
Tieto pokyny sa môžu podľa potreby meniť, aby boli v súlade s miestnymi zákonmi a zmluvami,
keďže žiadna skupina pravidiel sa nemôže týkať všetkých okolností.
Zodpovednosť
Zodpovednosť za vedenie Kódexu spočíva na Radou Riaditeľov.
Vyšetrovanie možného porušenia Kódexu
Spoločnosť vníma všetky správy o možných porušeniach Kódexu veľmi vážne a je odhodlaná
zachovať dôvernosť a vykonať úplné vyšetrovanie všetkých obvinení. Vyšetrovania na základe
Kódexu bude vykonávať alebo riadiť komisia Spoločnosti pre dodržiavanie etiky a zabezpečenie
zhody. Zamestnanci, ktorí sú vyšetrovaní z hľadiska potenciálneho porušenia Kódexu, budú mať
pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia príležitosť byť vypočutí. Spoločnosť sa riadi
príslušnými miestnymi postupmi pre podávanie sťažností.
Rozhodnutia
Rada Riaditeľov prijme všetky rozhodnutia týkajúce sa porušenia Kódexu a disciplinárneho
konania.
Disciplinárne konanie
Spoločnosť sa snaží uložiť disciplinárne konanie, ktoré zodpovedá povahe a okolnostiam
každého porušenia Kódexu. Porušenie závažnej povahy môže mať za následok suspendovanie
bez odmeny, stratu alebo nižšie zvýšenie zásluhovej odmeny, neudelenie bonusov alebo
vlastníckych opcií a na základe závažnosti udalosti môže zahŕňať aj ukončenie zamestnaneckého
pomeru.
Ak sa zistí, že zamestnanec porušil Kódex, potom bude zápis konečného rozhodnutia a kópia
akéhokoľvek disciplinárneho opatrenia založená do osobnej zložky zamestnanca ako súčasť
záznamu zamestnanca.
Hlásenie o rozhodnutí a vyšetrovaní na základe Kódexu
Komisia pre dodržiavanie etiky a zabezpečenie zhody pravidelne hlási všetky nevyriešené
vyšetrovania na základe Kódexu a záverečné rozhodnutia, vrátane prijatých disciplinárnych
konaní, Rade Riaditeľov.

Podpis a poďakovanie
Všetci noví zamestnanci musia podpísať potvrdenie na znak toho, že si prečítali Kódex a súhlasia
s dodržiavaním jeho ustanovení. Všetci zamestnanci budú musieť podobné potvrdenia
podpisovať v pravidelných intervaloch. Neprečítanie Kódexu alebo nepodpísanie formulára
potvrdenia neospravedlňuje zamestnanca z porušenia Kódexu.

Slovník pojmov
Slovník definuje niektoré pojmy používané v Etickom kódexe. Ak budú tieto definície alebo iné
pojmy alebo termíny používané v Kódexe stále nejasné, obráťte sa na zamestnanca lokálne
zodpovedného za dodržiavanie etiky alebo na Radu Riaditeľov.
Pojem

Definícia

Čokoľvek hodnotné

Čokoľvek, čo by mohlo mať hodnotu pre vládneho úradníka, vrátane
hotovosti, darov, pohostenia, zábavy, obchodnej príležitosti, produktu
Spoločnosti, ponuky zamestnania a ďalších. Neexistuje žiadna
peňažná prahová hodnota a akákoľvek čiastka by mohla byť
interpretovaná ako úplatok.

Úplatok

Poskytnutie alebo ponuka dať čokoľvek hodnotné vládnemu
úradníkovi s cieľom ovplyvniť jeho vlastné rozhodnutie. Miestne
zákony môžu v niektorých jurisdikciách ustanoviť širšiu definíciu.

Majetok Spoločnosti

Zahŕňa, okrem iného, finančné prostriedky alebo produkt Spoločnosti,
čas zamestnancov pri práci, vrátane práce na diaľku z miest mimo
Spoločnosti a pracovný produkt, výpočtovú techniku, systémy a
softvér, všetky komunikačné zariadenia, vrátane telefónov a
bezdrôtových zariadení,
kopírovacích zariadení, skenerov, faxov,
tlačiarní, vstupeniek na podujatia, vozidiel Spoločnosti a vlastníckych
informácií a ochranných známok a patentov Spoločnosti.

Zhromažďovanie
informácií
konkurencii

Informácie o našich konkurentoch.
o

Konkurent

Len na účely ustanovení o Konflikte záujmov a Zhromažďovaní
informácií o konkurencii „konkurent“ znamená akýkoľvek podnik
alebo subjekt, v ktorom sme sa v súčasnosti zapojili do súťaže alebo sa
plánujeme angažovať, okrem spoločností Auguste Cryogenics, ktorý
vyrába alebo predáva veľkoobchodným spôsobom akékoľvek
kryogénne produkty, diely alebo príslušenstvo, alebo akýkoľvek
podnik alebo subjekt, ktorý aktívne zvažuje o takejto činnosti.
Kryogénny priemysel je definovaný nižšie.

Zákazník

Akýkoľvek podnik alebo osoba, ktorej spoločnosti Auguste Cryogenic
predávajú produkt označený ochrannou známkou Spoločnosti.
Nezávislí, Spoločnosťou autorizovaní distribútori, ktorí predávajú
produkty s ochrannou Spoločnosti, sú považovaní za Zákazníkov

Kryogénny priemysel

Kryogénny priemysel zahŕňa, ale nesmie byť obmedzený len na návrh,
výrobu a predaj všetkých typov kryogénnych objemových nádrží,
mikro‐objemových nádrží, prenosných fliaš s kvapalinami, nádob na
skladovanie LNG (skvapalneného zemného plynu), odparovačov,
vákuovo izolovaných potrubí, príslušenstva a aplikačných systémov,
kryogénnych prívesov a transportov, opravy a inštalácie kryogénnej
techniky, nádob na sýtenie nápojov pri veľmi nízkych teplotách,
mrazničiek a Dewarových nádob pre konzervovanie hlbokým
zmrazením a akékoľvek dodávky materiálov, náhradných dielov,
doplnkov a príslušenstva.

Oprávnenie jednať so
Právomoc ovplyvniť výber dodávateľa Spoločnosti alebo významne
spoločnosťou s
voľnosťou prijímania ovplyvniť vzťah Spoločnosti s existujúcim alebo potenciálnym
rozhodnutí
zákazníkom, dodávateľom alebo distribútorom.
Komisia pre
dodržiavanie etiky a
zabezpečenie zhody

Komisia zložená z vedúcich predstaviteľov zastupujúcich funkcie
riadenia a výroby a Rady Riaditeľov, zodpovedných za správu Kódexu.

Uľahčujúce platby

Malé platby vládnym úradníkom vykonané s cieľom urýchliť alebo
uľahčiť získanie predpísaného opatrenia alebo služby, ako je napríklad
získanie bežnej licencie alebo telefónnej služby.

Vládni úradníci

Zamestnanci akejkoľvek vlády kdekoľvek na svete, a to aj nízko
postavení zamestnanci alebo zamestnanci vládou riadených subjektov.
Tento pojem zahŕňa aj politické strany a straníckych úradníkov,
kandidátov na politické funkcie, letiskových a colných úradníkov a
zamestnancov medzinárodných verejných organizácií, ako je napríklad
Organizácia spojených národov.

Bezprostredný
príbuzný

Manžel/manželka, rodič, súrodenec, starý rodič, dieťa, vnúča, svokra
alebo svokor alebo partner v domácnosti rovnakého alebo opačného
pohlavia, rovnako ako ktorýkoľvek iný člen rodiny, ktorý s vami žije v
jednej domácnosti alebo je inak finančne od vás závislý, alebo od
ktorého ste finančne závislý vy.

Zamestnanec
zodpovedný za
dodržiavanie Etiky

Zamestnanec podnikovej administratívy menovaný radou Riaditeľov
Spoločnosti

Podstatné neverejné
informácie

Neverejné informácie, ktoré by s primeranou pravdepodobnosťou
mohli ovplyvniť rozhodnutie investora kúpiť, predať alebo podržať
cenné papiere Spoločnosti. Príklady zahŕňajú významnú fúziu alebo
akvizíciu zahŕňajúcu Spoločnosť, hospodársky výsledok Spoločnosti
alebo výsledky hlasovania predtým, než sú vyhlásené a zmeny
kontroly vrcholového vedenia Spoločnosti. Aj mnoho iných záležitosti
môže byť významných. Ak si nie ste istý, či neverejné informácie, o
ktorých máte vedomosť, sú podstatné, obráťte sa na Radu Riaditeľov
Spoločnosti.

Neverejné informácie

Všetky informácie, ktoré spoločnosť nezverejnila alebo nesprístupnila
verejnosti, ktoré môžu zahŕňať informácie týkajúce sa zamestnancov,
vynálezov, zmlúv, strategických a obchodných plánov, významných
zmien vedenia, nových produktov na trhu, fúzií a akvizícií,
technických špecifikácií, cien, návrhov, finančných údajov a nákladov
na produkt.

Dodávateľ

Akýkoľvek predajca výrobku alebo služby Spoločnosti, vrátane
poradcov alebo zhotovovateľov. Táto definícia zahŕňa aj akéhokoľvek
dodávateľa, o použití ktorého Spoločnosť aktívne uvažuje, aj keď
nebude nakoniec udelená žiadna zákazka.

Zákon
USA
zahraničných
protikorupčných
praktikách

o Zákon zakazuje platby a ponuky platieb čohokoľvek hodnotného
zahraničným úradníkom, politickým stranám či kandidátom na
zahraničný politický úrad s cieľom získať, udržať alebo smerovať
podnikanie.

Politiky a pokyny
Kódex nerieši všetky druhy správania sa na všetkých pracoviskách. Spoločnosť má ďalšie politiky
a usmernenia, ktoré môžu poskytnúť ďalšie usmernenia ohľadom záležitostí uvedených v
Kódexe alebo riešiť správanie, na ktoré sa Kódex nevzťahuje. Tu je zoznam niekoľkých z týchto
politík. Všetky tieto politiky sú k dispozícii na Portáli ĽZ.










Protikorupčná politika
Politika proti užívaniu drog a alkoholu
Politika proti obťažovaniu a diskriminácii na pracovisku
Politika pre proces podávania sťažností
Politika o ochrane osobných údajov
Politika o progresívnych disciplinárnych opatreniach
Politika o archivovaní záznamov
Politika o cestovaní a pohostení
Politika o pracovných právach

Komisia pre dodržiavanie etiky a zabezpečenie zhody
Rada Riaditeľov vám rada zodpovie akékoľvek otázky týkajúce sa Kódexu alebo politík
Spoločnosti ohľadom zabezpečovania zhody alebo s vmai prediskutuje akékoľvek obavy, ktoré
máte ohľadom možných porušení Kódexu.

Robert Cushman ++ 1 310 710 5639
bcushman@augustecryogenics.com
Prezident
Alexander Soltis
General manager

Joseph Kuipers

++421 903 725 429
asoltis@augustecryogenics.com
++1 407 719 4123
joek.augustecryogenics@gmail.com

Zamestnanci lokálne zodpovední za dodržiavanie etiky
Katarína Müllerová
Finance manager

++421 903 719 429
kmullerova@augustecryogenics.com

Košice, 01/09/2019

POTVRDENIE ZAMESTNANCA K OBOZNÁMENÍ SA S ETICKÝM KÓDEXOM
SPOLOČNOSTÍ Auguste Cryogenics Slovakia s.r.o.

Každý zamestnanec spoločností Auguste Cryogenics je zodpovedný za potvrdenie nášho
Etického Kódexu (ďalej len „Kódex“). Prístup k informáciám obsiahnutým v Kódexe ste
dostali vo fyzickej alebo elektronickej forme. Kódex sa nachádza na Portáli ĽZ Spoločnosti
alebo na internete v časti „O nás“ domovskej stránky Spoločnosti Auguste Cryogenics na
adrese www.augustecryogenics.com.
Potvrdzujem, že som dostal a prečítal som si Etický kódex spoločností Auguste Cryogenics a
pochopil som svoje povinnosti v súlade s politikami, zásadami a hodnotami uvedenými v
tomto Kódexe. Chápem, ktoré typy správania porušujú tieto zásady. Súhlasím s tým, že
budem teraz aj v budúcnosti dodržiavať podmienky Kódexu a chápem, že porušenie týchto
podmienok môže viesť k disciplinárnemu konaniu až k ukončeniu pracovného pomeru. Ak
budem potrebovať ku Kódexu akékoľvek vysvetlenie, budem kontaktovať zástupcu
Spoločnosti, aby som sa uistil, že som ho pochopil.
Ďalej rozumiem, že môj súhlas s dodržiavaním tohto Kódexu nepredstavuje pracovnú
zmluvu.
Zo dňa:
Podpis zamestnanca

Tlačené meno zamestnanca

Názov Spoločnosti

