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„NEPI Rockcastle Group“

ATITIKTIES PAREIŠKIMAS

TIKIME DARBO ETIKA
Grupė yra įsipareigojusi laikytis etiško elgesio ir moralės principų, daugiausia dėmesio skirdama
vienai pagrindinių Grupės vertybių – sąžiningumui – ir rodydama gerą pavyzdį, kad nuoširdumas ir
sąžiningumas versle yra svarbiausi.
Grupės darbuotojai įsipareigoja atskleisti bet kokius interesų konfliktus, su visais elgtis sąžiningai,
vengti neetiškos ar kompromituojančios veiklos, su visais asmenimis elgtis deramai ir pagarbiai,
neatsižvelgdami į jų rasę, religiją, lytį, seksualinę orientaciją, vaikų turėjimą, santuokinę ir šeiminę
padėtį, negalią, amžių ar tautinę kilmę, taip pat dirbti pagal aukščiausius sąžiningumo, teisingumo
ir nuoširdumo standartus visose srityse, siekiant skatinti pasitikėjimą Grupės veikla.

INVESTUOJAME Į ATITIKTĮ IR
VISIEMS NAUDINGUS ILGALAIKIUS
SANTYKIUS
Pasaulinei „NEPI Rockcastle Group“ (toliau – Grupė) veiklai skirtingose jurisdikcijose taikomi įvairūs
įstatymai ir standartai, todėl sąžiningas elgesys, teisinės ir etinės sistemos laikymasis yra
nepaprastai svarbūs.
Grupė taiko išsamią atitikties reikalavimams sistemą, įvardydama ir apibrėždama bendrąsias
taisykles ir praktikas, kurių turi laikytis visi Grupės subjektai, ir yra įsipareigojusi vykdyti verslo veiklą
teisėtai, laikydamasi atitikties įsipareigojimų. Grupės darbuotojai, vykdydami kasdienes savo
užduotis, privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir įmonės nurodymų.
Grupė yra įsipareigojusi užkirsti kelią tokiai didelei rizikai (neapsiribojant vien pateiktais
pavyzdžiais), kaip:
•
galimi interesų konfliktai;
•
susijusių šalių sandoriai, kurie gali būti neskaidrūs arba į kuriuos įtraukiamos nesusijusios
šalys;
•
konfidencialumo ir profesinės paslapties atskleidimas;
•
neskaidrios ir neišsamios finansinės ataskaitos ir komunikacija;
•
fiskalinių taisyklių nesilaikymas mokestinėje aplinkoje;
•
privačios informacijos naudojimas ir prekyba viešai neatskleista informacija;
•
pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas;
•
netinkamas antikorupcijos ir kovos su sukčiavimu taisyklių laikymasis;
•
neefektyvus įgaliojimų perdavimas, kuris turi būti vykdomas siekiant išlaikyti tinkamą
lankstumo, greičio ir kontrolės pusiausvyrą.

Grupės politika ir procedūros yra reguliariai peržiūrimos ir tikslinamos, kad būtų užtikrinamas
nuolatinis teisinės ir reguliavimo sistemų suderinamumas.
Grupė laikosi apdairios politikos, siekdama apginti savo verslą ir reputaciją, bei vadovaujasi
principu „Pažink savo klientą ar verslo partnerį“ (angl. Know your client / business partner, KYC /
KYP), kad užkirstų kelią apgaulingiems veiksmams, pinigų plovimui ir terorizmui finansuoti.
„Pažink savo klientą ar verslo partnerį“ reiškia, kad vertinamos klientų ir partnerių tapatybės bei
galimas jų įsitraukimas į korupciją, sukčiavimą, terorizmo finansavimą, pinigų plovimą.
Grupės politika – bendradarbiauti tik su tais klientais ir partneriais, kurie vykdo teisėtą veiklą,
palaiko skaidrius verslo santykius, užtikrina vykdomos ekonominės veiklos ir jos tikslo
patikrinamumą.

NETOLERUOJAME KYŠININKAVIMO
IR KORUPCIJOS
„NEPI Rockcastle Group“ yra įsipareigojusi laikytis aukštų etikos, moralės ir teisėto verslo elgesio
standartų, taip pat laikytis antimonopolinių įstatymų, skatinančių laisvą ir atvirą konkurenciją
rinkoje.
Visos korupcijos ir kyšininkavimo formos (davimas, siūlymas, gavimas ar prašymas) yra neteisėtos ir
draudžiamos. Grupė neįtrauks jokios trečiosios šalies, kad palengvintų aktyvią ar pasyvią korupcijos
veiklą, nesuteiks palankesnių mokėjimo sąlygų ir neįdarbins bei neduos jokių įgaliojimų
trečiosioms šalims šią veiklą vykdyti.
Grupės darbuotojai (i) tiesiogiai ar netiesiogiai neužsiima kyšininkavimu ir korupcija savo ar kito
privataus asmens, viešojo asmens ar valstybės tarnautojo labui, (ii) tiesiogiai ar netiesiogiai
neužsiima Grupės partnerių papirkimu, siekdami lengvatinių sąlygų ar bet kokios naudos.
Grupė bendradarbiaus tik su partneriais, kurie (i) laikosi visų teisinių kovos su korupcija nuostatų, (ii)
kurie nei patys, nei jų bendradarbiai, subrangovai ar darbuotojai nėra vykdę ir nevykdys, tiesiogiai ar
netiesiogiai, jokios korupcinės veiklos privataus asmens, viešojo asmens ar valstybės tarnautojo
naudai, (iii) tiesiogiai ar netiesiogiai neužsiims Grupės atstovų papirkimu, siekdami lengvatinių
sąlygų ar bet kokios naudos.

SKAIDRUMAS IR KOMUNIKACIJA
YRA MŪSŲ VAROMOJI JĖGA
Grupė užtikrina, kad darbuotojai suprastų ir laikytųsi etikos, interesų konfliktų, kyšininkavimo ir
korupcijos prevencijos, informavimo apie pažeidimus principų ir kad apie visus galimus interesų
konfliktus būtų paskelbta ir tinkamai į juos sureaguota. Apie tai periodiškai informuojama nuo pat
įsidarbinimo pradžios.

Mes skatiname savo darbuotojus ir verslo partnerius įvardyti bet kokias etines problemas ar kitas
nerimą keliančias situacijas, kad galėtume į jas atsižvelgti ir ištaisyti netinkamą savo darbuotojų
elgesį. Šiuo tikslu laikomasi Informavimo apie pažeidimus politikos ir sukurti pranešimų kanalai,
kuriuos rasite mūsų svetainėje https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/
whistleblowing-policy/.
Apie tai galite informuoti saugioje Grupės interneto svetainėje, skiltyje „Įmonių valdymas“, arba
skambinti karštąja linija, kurią prižiūri nepriklausoma trečioji šalis. Nors apie netinkamą elgesį
pranešusius asmenis raginame atskleisti savo tapatybę, kad prireikus būtų galima gauti daugiau
informacijos, įsipareigojame taip pat kruopščiai ir objektyviai analizuoti kiekvieną, net ir
anonimiškai paskelbtą atvejį. Užtikriname, kad išsaugosime konfidencialumą ir tyrimuose
vadovausimės „būtina žinoti“ principu, nebent būsime teisiškai įsipareigoję elgtis kitaip.

UŽTIKRINAME PRIVATUMĄ
IR KONFIDENCIALUMĄ
Grupės darbuotojai yra išmokyti saugoti nuosavybės teise Grupei priklausančią informaciją, verslo
paslaptis ir bet kokią verslo kontekste neskelbtiną informaciją. Tokia informacija neturėtų būti
atskleista rinkoje, Grupės konkurentams, klientams, tiekėjams ar kitoms trečiosioms šalims, nebent
galioja kitoks teisinis įsipareigojimas.
Asmeniniai ir įmonės duomenys tvarkomi tinkamai ir konfidencialiai, tai garantuoja griežtos
saugumo priemonės ir taisyklės.

RŪPINAMĖS ATSARGIAI
Grupė rems tik tas ne pelno siekiančias organizacijas, kurios atitinka „Pažink savo partnerį ar
klientą“ tinkamumo kriterijus (etiškas elgesys, skaidri veikla, finansinis stabilumas, teigiama
reputacija ir pan.), remia ar palaiko projektus, kuriais siekiama sveikatos, socialinio ar ekonominio
augimo vietos ar didesnėms bendruomenėms, taip pat aplinkosaugos ir tvarumo.
Nors Grupė supranta savo vaidmenį visuomenėje, kuris gali apimti rėmimą ir aukojimą, o tai yra
dalis atsakingos ir pilietinės įmonės veiklos, ji niekada nerems jokių politinių partijų (mokėjimais,
aukomis, oficialiu rėmimu ar kitokiomis išmokomis) ir nesikiš į šalių, kuriose veikia, politinius
klausimus. Grupė taip pat nevykdo lobizmo politiniais klausimais.
Grupė jokia parama ir aukomis NEREMS tų subjektų, (i) kurių veikla prieštarauja Grupės vertybėms
ar tikslams ir / arba daro neigiamą poveikį aplinkai, sveikatai ir saugumui, (ii) kurie tiesiogiai ar
netiesiogiai skatina smurtą, terorizmą ar (iii) kurie kokiu nors būdu remia ar yra susiję su politinių
partijų, jų kampanijų ar projektų rėmimu.
Už atitikties išsaugojimą atsakome kiekvienas!

