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1. Įvadas
CIE Automotive, S.A. (toliau “CIE Automotive, S.A. arba Grupė, bet kuris šių pavadinimų) yra pramoninė
grupė, kuri specializuojasi didelės pridėtinės vertės procesų valdyme, vysto savo veiklą automobilių
komponentų gamybos versle.
CIE Automotive, S.A. pagrindinės veiklos vertybės yra šios:
1. Orientacija į išorės ir vidaus klientus bei paslaugos teikimą.
2. Pagarba žmonių teisėms, žmonių gebėjimui imtis iniciatyvos, kūrybiškumui ir inovatyvumui,
veiklumui ir komandiniam darbui.
3. Gebėjimas pasiekti tikslus ir suteikti pridėtinę vertę.
4. Teigiamas požiūris į pokyčius ir nuolatinį tobulėjimą.
5. Žmonių atsakomybė ir sąžiningumas vykdant įsipareigojimą gerai atlikti darbą.
6. Pagarba aplinkai, siekis sumažinti bet kokį neigiamą poveikį.
7. Skaidrumas, viešai skelbiant visus svarbius mūsų veiklos duomenis.
Papildant šias pagrindines Grupės veiklos vertybes, CIE Automotive, S.A. Bendrovės valdyba nutarė
patvirtinti elgesio gaires, kurios sudarytų mūsų Profesinio elgesio kodeksą (toliau Elgesio kodeksas arba
Kodeksas, bet kuris šių pavadinimų).
Šis kodeksas atskleidžia įmonės vertybes, kuriomis vadovaujamės profesinėje CIE Automotive, S.A veikloje,
bei nurodo elgesio gaires ir bendros veiklos kryptis, kuriomis vadovaujasi Grupė priimdama sprendimus.

2. Elgesio kodekso tikslai
Elgesio kodekso tikslas - pateikti etikos vadovą ir veiklos principus visų Grupei priklausančių įmonių
visiems konsultantams, vadovams, darbuotojams ir laisvai samdomiems darbuotojams (toliau Asmenims)
nustatant vertybes ir įsipareigojimus, kurių jie turi laikytis vykdydami darbo veiklą.
Be to, šis Kodekso leidimas parengtas siekiant prisiimti tiek interesų grupių, tiek bendrai visuomenės
keliamus reikalavimus, kad Grupė ir toliau išliktų verta prisiimti įsipareigojimus ir ja būtų pasitikima.
Veiksmingas atsakas į šiuos poreikius yra svarbus veiksnys, lemiantis mūsų reputaciją rinkoje. Kiekvienas
organizacijos narys per savo veiklą ir kasdien darbe kuriamus santykius su šiomis grupėmis, turi įtakos mūsų
organizacijai. Mūsų reputacija priklauso nuo visų CIE Automotive, S.A. narių, ją įtvirtiname tik veikdami
skaidriai, objektyviai, sąžiningai, atsakingai, teisingai ir pagarbiai.
Bendra jos stebėsena užtikrina, kad rezultatai gauti laikantis teisinių normų ir vadovaujantis etikos
principais bei vertybėmis, kurias Grupė nori pasiekti ir perduoti viduje ir išorėje, kad tai taptų privaloma
norma visiems asmenims, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai, veikia Grupės vardu ir ją atstovauja.

3. Taikymo sritis
Šio Elgesio kodekso privaloma laikytis visiems Grupės nariams, be išimčių. Visi asmenys privalo susipažinti ir
laikytis šių elgesio taisyklių, jokioje jurisdikcijoje įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės.
Be to, CIE Automotive, S.A. skatina savo komercinius partnerius (bendras įmones, tiekėjų įmones, klientus,
rangovus ir bendradarbiaujančias įmones) veikti pagal šį kodeksą ir taikyti etikos programas, atitinkančias jo
standartus. Įsitikinusi, kad buvo nesilaikoma jos politikos ar sutartinių įsipareigojimų, Grupė imsis
atitinkamų priemonių.
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4. Elgesio gairės
4.1

Įstatymų ir etikos taisyklių laikymasis.
CIE Automotive, S.A. viešai išreiškia savo visišką nepritarimą nelegaliai ir / ar nusikalstamai veiklai,
aiškiai nurodydama, kad tokios veiklos yra draudžiamos, be išimčių ir apribojimų, organizacijos
viduje. Įsipareigoja įmonės viduje taikyti taisykles ir vidaus procedūras, kurios prisideda prie
taikomų teisės aktų laikymosi.
Visi CIE Automotive, S.A. nariai turi:
 Atlikti savo pareigas organizacijoje, griežtai laikydamiesi taikomų teisės aktų, ir vengti bet
kokios praktikos, kuri nėra etiškai priimtina, laikydamiesi griežtų sąžiningumo ir moralės
normų kriterijų.
 Prisiimti, laikytis ir gerbti visas Grupės politikas, tvarką ir taisykles atitinkamose savo veiklos
srityse.
 Veikti aiškiai ir skaidriai, užtikrinant, kad nei vienas jų atliekamas veiksmas negalėtų būti
aiškinamas kaip apgaulė.
Be to, Grupė yra įsipareigojusi laikytis 2030 m. Tvaraus vystymosi darbotvarkės, kurią 2015 m.
patvirtino Jungtinių Tautų Organizacija, todėl Grupė įtraukė tvaraus vystymosi tikslus į savo verslo
strategiją.

4.2

Pagarba žmonėms ir visuomenei.
o Žmonės

 Darbo aplinka be priekabiavimo ir diskriminacijos
CIE Automotive, S.A. įsipareigoja palaikyti darbo aplinką be bet kokio tipo seksualinio ar
kito pobūdžio priekabiavimo, ar tai būtų kurio nors darbuotojo priekabiavimas prie kito, ar
tai būtų darbuotojo priekabiavimas prie kliento, ar tiekėjo, ar atvirkščiai, ir prisiima
pareigą užtikrinti, kad su visais asmenimis būtų elgiamasi teisingai ir oriai. Todėl
netoleruojamas joks diskriminavimas dėl rasės, spalvos, lyties, amžiaus, tikėjimo, etninės
ar geografinės kilmės, neįgalumo ar bet kokios kitos neteisėtos priežasties. Asmenų
skirstymas remiantis jų gebėjimais ar profesinėmis kvalifikacijomis, kurios reikalingos tam
tikroms darbo vietoms užimti, nėra laikomas diskriminacija.

 Pagarba žmogaus teisėms
CIE Automotive, S.A. be galiojančių teisės normų, taikomų jai visose teritorijose, kuriose
vykdo savo veiklą, laikymosi, taip pat įsipareigoja gerbti tarptautiniu mastu pripažintas
žmogaus teises, kurios apima Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos teises bei
Tarptautinės darbo organizacijos deklaracijoje nustatytus principus ir teises. Be to, CIE
Automotive, S.A. laikosi 10 Pasaulinio susitarimo principų.
 Profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo derinimas
Grupė gerbia žmonių asmeninį ir šeiminį gyvenimą ir skatina jų derinimo politiką, kuri
suteikia geriausią pusiausvyrą tarp asmeninio bei šeimyninio gyvenimo ir profesinių
įsipareigojimų.
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 Lygios galimybės
Pagrindinis Grupės principas yra skatinti ir siūlyti tas pačias galimybes gauti darbą ir
pareigų paaukštinimą, puoselėjant nuopelnais pagrįstą verslo kultūrą.

o Klientai

CIE Automotive, S.A. politikos uždavinys - pasiūlyti klientams aukštos kokybės produktus ir
paslaugas tinkamomis kainomis, įvykdant sutartų pristatymo terminų įsipareigojimus.
Todėl visi atsirandantys profesiniai santykiai turi būti pagrįsti pasitikėjimu ir abipuse pagarba.
Vadovaujantis šiuo principu, veiksmai ir sprendimai vykdomi laikantis procedūrinių reikalavimų,
standartų ir objektyvių kriterijų, visada veikiant nešališkai ir tinkamai, vengiant nepagrįstų ar
netinkamų sprendimų, kurie galėtų užkirsti kelią lygioms galimybėms. CIE Automotive, S.A. turi
tikslą siekti aukščiausio lygio kokybės ir meistriškumo paslaugų teikimo srityje, plėtoti ilgalaikį
pasitikėjimą bei abipuse pagarba grindžiamus santykius.
Sutartiniuose santykiuose su kliento įmonėmis skatinamas skaidrumas ir informacijos
pakankamumas, tikslumas, tinkamumas ir tikslingumas.

o Visuomenė

 Parama ir socialiniai projektai
CIE Automotive, S.A. įsipareigodama skatinti bendrovių, su kuriomis bendrauja, pažangą ir
gerovę, paramos ir socialiniais bei kultūros projektais aktyviai prisideda prie jų plėtros.
Visa parama privalo turėti tikslius leidimus jai teikti ir turi būti įregistruota Grupės
apskaitos registruose, visiškai draudžiama teikti finansinę paramą ar dovanas
organizacijoms vykdančioms neteisėtą veiklą, ar kažkuriuo būdu susijusiomis su neteisėtos
veiklos vykdymu.
 Pagarba aplinkai
Pagarba aplinkai ir jos apsauga yra pagrindinės vertybės, kurių laikosi CIE Automotive, S.A.
Kiekvienoje šalyje, kurioje veikia, visada laikosi aplinkai taikomų teisės normų bei
įsipareigoja vykdyti savo veiklą tokiu būdu, kad mažintų neigiamą poveikį aplinkai.
Todėl visi Grupės nariai privalo gerbti aplinką, protingai naudoti gamtinius išteklius ir
pasitelkti visus turimus kontrolės mechanizmus, kad sumažintų įvairių CIE Automotive,
S.A. pramoninės veiklos procesų poveikį aplinkai.
 Statyba
CIE Automotive, S.A. mes įsipareigojame užtikrinti tvarų statybos darbų organizavimą.
Įsipareigojame atlikti šiuos darbus pagal galiojančius teisės aktus.
Dėl nurodytų priežasčių visi asmenys turi užtikrinti, kad atliekami statybos darbai atitiktų
tiek vietinius, tiek savivaldybės, provincijos, regiono ir valstybės reglamentus.

 Kova su kontrabanda
CIE Automotive, S.A. mes įsipareigojame laikytis galiojančių teisės aktų ir reglamentų,
susijusių su produktų importu ir eksportu, ir skatinti gerą visų žmonių veiklos praktiką.

o Akcininkai

CIE Automotive, S.A. siekia nuolatinio ir stabilaus vertės kūrimo akcininkams bei visų akcijų
paketo dalių interesų suderinimo.

Parengtas ir peržiūrėtas: Įmonės socialinės atsakomybės komisija

Patvirtintas: Bendrovės valdyba

Data: 2019 metų spalis

PROFESINIO ELGESIO KODEKSAS
CIE AUTOMOTIVE, S.A.

Kodas:

CIE Elgesio kodeksas

Peržiūra:

03

Puslapis:

6 iš 13

CIE Automotive, S.A. įsipareigoja skaidriai, išsamiai, teisingai ir tiksliai pateikti tinkamą
informaciją visiems akcininkams bei nustatyti greitai veikiančias komunikacijos priemones
tarpusavio ryšiui.
Kryptinga CIE Automotive, S.A. narių veikla siekiama apsaugoti ir maksimaliai padidinti mūsų
akcininkų investicijų vertę, kad būtų gaunama pakankama investicijų grąža.

o Sektorius

CIE Automotive, S.A. įsipareigoja griežtai laikytis antimonopolinių teisės aktų. Taip pat Grupė
įsipareigoja siekti savo verslo tikslų etiškomis, teisėtomis ir teisinių normų nepažeidžiančiomis
priemonėmis, sąžiningai ir teisingai konkuruoti rinkoje, visada laikydamasi jai taikomų teisės
normų.
CIE Automotive, S.A. įsipareigoja nevesti derybų, nesudaryti sutarčių, susitarimų, nekurti
projektų ir sąjungų su esamais ar potencialiais konkurentais dėl kainų, komercinių sąlygų,
pasiūlymų, rinkų paskirstymo ar dėl bet kokios kitos veiklos, kuri apribotų ar galėtų apriboti
laisvą ir atvirą konkurenciją.

4.3

Sveikata ir saugumas
CIE Automotive, S.A. tvirtai įsipareigoja laikytis nustatytų saugos ir sveikatos taisyklių bei vidaus
protokolų, užtikrinant kuo daugiau asmenų, kuriems įtaką daro Grupės veikla, apsaugą.
Todėl Grupė vykdo savo veiklą stengdamasi pasiekti aukšto lygio saugumą savo procesų metu,
patalpose ir teikiant paslaugas, skirdama ypatingą dėmesį ne tik savo darbuotojų, bet ir partnerių,
rangovų, tiekėjų, klientų ir vietos bendruomenės apsaugai. Be to, imasi prevencinių priemonių
nustatytų kiekvienos šalies teisės normose ir prisiima atsakomybę, kad visi darbuotojai, kurie turi
dirbti įmonės pastatuose ir darbų centruose, tai atliktų sudarytose saugiose ir sveikatai
nekenksmingose sąlygose.
CIE Automotive, S.A. suteikia savo darbuotojams reikiamus išteklius ir lavinimą, kad jie galėtų atlikti
savo darbą saugiai ir sveikatai nekenksmingoje aplinkoje. Savo ruožtu, visi darbuotojai, atliekantis
savo užduotis CIE Automotive, S.A. centruose (ar tai būtų įmonės įdarbinti darbuotojai, ar
subrangovai) privalo susipažinti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe taisykles, taip užkertant kelią ir
mažinant su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų skaičių.
Įmonės patalpose draudžiama gaminti, vartoti, pirkti, parduoti, platinti ar laikyti tokias medžiagas
kaip alkoholiniai gėrimai, stimuliantai, narkotinės ar kitos psichotropinės medžiagos.

4.4

Santykiai su administracija ir trečiosiomis šalimis
o Viešoji administracija ir reguliavimo institucijos

CIE Automotive, S.A. profesiniuose santykiuose su viešosiomis organizacijomis, pareigūnais,
valdžios institucijomis ar jų atstovais, tiek nacionaliniais, tiek tarptautiniais, vadovaujasi
pagarba institucijoms, skaidrumo, sąžiningumo, bendradarbiavimo ir etikos principais.
Grupė skatina glaudų visų asmenų bendradarbiavimą ir atidumą visų patikrinimų ir
intervencinių veiksmų metu ar pateikiant reikalavimus, kuriuos valstybės institucijos laiko
būtinais.
CIE Automotive, S.A. pareiškia savo politinį neutralumą ir praneša, kad nefinansuoja politinių
partijų, jų atstovų ar kandidatų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nei Ispanijoje, nei užsienyje. Visi
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asmenys, kurie nori dalyvauti politinio pobūdžio veikloje tai privalo daryti tik asmeniškai ir
nedarbo metu.
Aišku, kad kyšiai valstybės pareigūnams ir valdžios institucijoms yra draudžiami. Vis dėlto,
atsižvelgiant į tai, kad tam tikrose jurisdikcijose kyšių mokėjimas gali būti laikomas teisėto
pobūdžio veiksmu, priklausomai nuo konkrečios šalies, kurioje esame įsikūrę, dėl galimo jų
teikimo turėtų būti iš anksto konsultuojamasi su Įmonės socialinės atsakomybės komisija.

o Korupcijos ir sukčiavimo prevencija

CIE Automotive, S.A. griežtai draudžia bet kokius korupcijos, kyšininkavimo veiksmus ar
poveikio darymą klientams, tiekėjams, prekybos partneriams ir pareigūnams arba viešosioms,
valstybinėms ar tarptautinėms institucijoms, įskaitant tas, kurios susijusios su pinigų plovimu.
Todėl CIE Automotive, S.A. nariai tretiesiems asmenims, su kuriais palaiko darbinius santykius,
negali nei dovanoti, nei iš jų priimti dovanų ar paslaugų, kurios turėtų didesnę nei tik simbolišką
vertę, ar kurios galėtų būti interpretuojamos kaip ketinimas netinkamai įtakoti komercinius,
profesinius ar administracinius santykius.
Šis draudimas neapima išlaidų ar paslaugų, kurios galėtų būti laikomos įprastomis ar paprastai
taikomomis rinkoje, ir kurios yra tinkamos vertės, atsižvelgiant į jų prigimtį, dažnumą ir kiekį.
Bet kuriuo atveju joms turi būti gautas tiesioginio vadovo leidimas.
Taip pat draudžiamas tiesioginis ar netiesioginis dovanų, paslaugų įteikimas ar lengvatų
suteikimas viešojo sektoriaus atstovams tam, kad jie netinkamai panaudotų savo įtaką CIE
Automotive, S.A. Naudai, visiškai draudžiama pasinaudoti asmeniniais santykiais, siekiant
netinkamai daryti įtaką valdžios institucijai ar valstybės tarnautojui.
Draudžiama ne tik siūlyti, pažadėti ar įteikti kažką vertingo, bet ir prašyti, priimti arba gauti
kažkokį atlygį už kokių nors veiksmų atlikimą ar nevykdymą bet kurios trečiosios šalies naudai.
Į šiuos nusižengimus įtraukiami tokie veiksmai kaip:

-

„Slaptas“ mokėjimas: kai trečioji šalis gauna ką nors vertinga, ir šis „mokėjimas“ yra skirtas
valstybės tarnautojui, o trečioji šalis veikia kaip tarpininkas, kad „mokėjimas“ būtų
pristatytas minėtam asmeniui.

-

Mokėjimai formalumams pagreitinti (kyšiai): Nedidelės sumos, kurių gali reikalauti
valstybės tarnautojas, kad pagreitintų ar užtikrintų savo įprastų funkcijų vykdymą. Kai
kuriose šalyse šie mokėjimai yra įprasti, nors apskritai CIE Automotive, S.A. jie griežtai
draudžiami, todėl, atsiradus tokioms aplinkybėms, prieš tai turėtų būti konsultuojamasi su
Įmonės socialinės atsakomybės komisija.

Bet koks susitarimas su trečiaisiais asmenimis dėl kurio atsirastų bet kokia mokėjimo prievolė
Grupės įmonei turi būti surašytas raštu su pakankamai tiksliai aprašyta tiekiama paslauga, ir turi
būti atitinkamo asmens patvirtinimas, atitinkantis minėtos įmonės veiklos sistemą ir tvarką.
Bet koks mokėjimas, kurį turi atlikti įmonė, turi būti atliktas čekiu, išduotu asmens vardu, arba
banko perlaida, draudžiama atlikti mokėjimus grynaisiais pinigais ar čekiais, be mokėjimą
patvirtinančių kvitų. Mokėjimas šiais dviem paskutiniais būdais pagal galimybes turi būti
naudojamas kuo rečiau ir mažoms sumoms.
Draudžiama atlikti bet kokį mokėjimą, tiesioginį ar netiesioginį, komisinių mokesčių ar bet kokio
kito pobūdžio, turint tikslą gauti užsakymus ar įgyti bet kokį komercinį pranašumą. Šis
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draudimas netaikomas CIE Automotive, S.A. prekybos agentams ar atstovams skirtiems
mokėjimams, nes jie suteikiami kaip atlygis už jų veiklą Grupės naudai, visuomet laikantis
galiojančių teisės normų.

o Dovanos ir asmeninė nauda

Jokiai atvejais nepriimamos piniginės ar daiktinės dovanos, paskolos, individualūs mokėjimai ar
trečiųjų šalių fizinių ar juridinių asmenų veiksmai, susiję su CIE Automotive, S.A., kurie gali būti
nepriklausomumo praradimo priežastis, ir yra nesąžininga santykiuose su skirtingomis interesų
grupėmis.
Dovanų kategorija suprantama kaip bet kokie elementai santykinai naudingi individualiai, tokie,
kaip ne institucinės dovanos, komisiniai mokesčiai ar profesionalūs pažadai.

o Interesų konfliktas

Profesiniai sprendimai ir veiksmai turi būti grindžiami CIE Automotive, S.A. nauda, jų pagrindas
neturėtų būti asmeninės aplinkybės ar santykiai.
Interesų konfliktas kyla tada, kai asmenų, CIE Automotive, S.A. narių, asmeniniai interesai
tiesiogine ar netiesiogine forma yra priešingi Grupės interesams, jiems prieštarauja, trukdo
asmenų pareigų ir profesinių įsipareigojimų vykdymui arba juos asmeniškai įtraukia į Grupės
ekonominius sandorius ar operacijas.
Šiuo tikslu bet kuris asmuo, kuris supranta, kad atsidūrė potencialioje interesų konflikto
situacijoje dėl kitų veiklų, kurias vykdo ne Grupėje, dėl šeimos santykių, asmeninio turto ar dėl
bet kokios kitos priežasties, privalo nedelsiant pranešti Žmogiškųjų išteklių departamentui arba
Atitikties departamentui, kad šie išnagrinėtų, ar toks konfliktas egzistuoja, ar ne, ir savo ruožtu,
sustabdytų šio asmens dalyvavimą reikaluose, dėl kurių kyla interesų konfliktas.
Taip pat asmenys, kurie užima vykdančiųjų direktorių pareigas ir su jais susiję asmenys
(susijusiais asmenimis yra laikomi sutuoktinis/ė, ar analogiškų santykių partneris/ė,
darbuotojo/os ar jo/jos sutuoktinio/ės tėvai, vaikai, broliai ir seserys, tėvų ir vaikų sutuoktiniai,
tiesiogiai ar netiesiogiai darbuotojo, ar jo paskirto asmens kontroliuojamos bendrovės) dėl
darbo santykių su CIE Automotive, S.A. negali savarankiškai arba pagal darbo sutartį atlikti
darbų, užduočių ar teikti paslaugas šios srities įmonėms ar įmonėms vykdančioms veiklą, kuri
tiesiogiai ar netiesiogiai gali konkuruoti su CIE Automotive, S.A.
Visi CIE Automotive, S.A. nariai tiesiogiai ar per giminystės ryšius dalyvaujantys nuosavybės
santykiuose su tiekėjais ir / ar konkurentais, privalo apie tai pranešti pagal I priedo gaires
Žmogiškųjų išteklių departamentui arba Atitikties departamentui.

o Verslo partneriai

Strateginė partnerystė CIE Automotive, S.A. suteikia geriausias žinias ir leidžia sėkmingai
prisitaikyti prie vietos rinkos. Įmonės partnerės atrenkamos atlikus išsamų patikrinimą („due
diligence“) taikant objektyvų ir nešališką atrankos procesą.
CIE Automotive, S.A. nariai turi laikytis vidaus taisyklių, reglamentuojančių verslo partnerių
atranką, padėti jiems susipažinti su Grupės lūkesčiais ir veikti pagal galiojančius teisės aktus,
pranešti apie bet kokius įtarimus dėl komercinės įmonės partnerės, kuri galbūt nesilaiko Grupės
standartų arba sutartinių įsipareigojimų, ir bendradarbiauti atliekant visus auditus ir tyrimus, su
kuriais yra susiję.
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o Tiekėjai

Santykiai su „CIE Automotive“, S.A tiekėjų įmonėmis grindžiami abipuse pagarba ir lygių
galimybių principu.
Todėl CIE Automotive, S.A. tiekėjų, rangovų ir bendradarbių atrankos procesai vykdomi
nešališkai ir objektyviai, jiems turi būti taikomi kokybės, sąnaudų ir socialinės atsakomybės
kriterijai, atrankoje vengiant bet kokio interesų konflikto ar rodomo palankumo.
Grupė reikalauja savo tiekėjų pasirašyti “Tiekėjų socialinės atsakomybės įsipareigojimą”. Taip
pat skatina audito patikrinimus, kurie galėtų būti reikalingi, kad būtų identifikuoti ir pašalinti
tiekėjų, rangovų ar verslo partnerių vidaus kontrolės sistemų trūkumai ar silpnosios vietos.

o Finansavimas

CIE Automotive, S.A. įsipareigoja derėtis dėl geriausių sąlygų, atsižvelgiant į investavimo
poreikius ir rinkos sąlygas, finansavimą ir ekonominius išteklius projektams skirti proporcingai ir
atsižvelgiant į projekto pobūdį, ir griežtai laikytis sąlygų, nustatytų finansavimo sutartyse.

4.5

Informacijos skaidrumas, tikslumas ir konfidencialumas
Visi asmenys, „CIE Automotive“, S.A. nariai, turi veikti aiškiai ir skaidriai, užtikrinti finansinės ir
nefinansinės informacijos patikimumą ir tikslumą, šie kriterijai galioja tiek vidinio naudojimo, tiek
rinkai teikiamai informacijai, teikiama informacija turi būti tiksli, išsami, suprantama ir teikiama
laiku.
Joks CIE Automotive, S.A. darbuotojas tyčiniu būdu negali suteikti neteisingą, netikslią ar neaiškią
informaciją, kuri galėtų suklaidinti informacijos gavėją ir / ar paveikti Grupės rinkos vertę.
Šiuo tikslu toliau pateikiamas konkrečių taisyklių sąrašas, skirtas visiems asmenims, dalyvaujantiems
CIE Automotive, S.A. finansinės ir nefinansinės informacijos rengimo procese:
 Sąžiningai ir atidžiai rengti informaciją.
 Užtikrinti, kad visa registruota informacija atsirastų iš tikrai atliktų sandorių ir operacijų, ir jų
duomenys būtų surinkti tinkamu metu.
 Užtikrinti, kad informacija būtų registruojama tiksliai ir patikimai atspindėtų operacijų
visumą.
 Registruoti ir rengti informaciją vadovaujantis taikomais įstatymais, taisyklėmis, ir
finansinės informacijos atveju, visuotinai priimtais apskaitos principais.
 Laikytis Grupės politikos ir tvarkos bei remtis veiksminga vidaus kontrolės sistema.
 Atnaujinti ir turėti pakankamai žinių, kurių reikia informacijos parengimo proceso
veiksmams vykdyti.
 Informuoti apie bet kokias rastas klaidas, kurios turi įtakos informacijos patikimumui, arba
jas ištaisyti.
 Atitinkamai pranešti Audito ir Atitikties komisijai arba Įmonės socialinės atsakomybės
komisijai prie CIE Automotive, S.A. Bendrovės valdybos, apie bet kokią situaciją, kurioje
pažeidžiamos šios nustatytos taisyklės.
Čia pateiktų taisyklių vykdymas neatleidžia nuo kitų Elgesio kodekso taisyklių vykdymo.
Asmenys neturėtų netinkamai naudoti privilegijuotos informacijos, jie neturėtų jos naudoti savo
arba trečiųjų šalių naudai. Ypač informacija apie finansinius CIE Automotive, S.A. rezultatus, jos
veiklą, planus, kontaktus, produktų pristatymus ar vykdomas operacijas, tol, kol nėra viešai
neatskleidžiama yra laikoma privilegijuota Grupei priklausančia ir konfidencialia informacija.
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Tik įgalioti asmenys gali bendrauti su analitikais ir žiniasklaida. Bet kokia žiniasklaidai teikiama
finansinio pobūdžio ar kitokia informacija, galinti turėti įtakos šios informacijos gavėjų nuomonei
apie įmonės vertę, turi būti iš anksto patvirtinta įgalioto asmens.

4.6

Mokestinės prievolės ir viešųjų lėšų panaudojimas.
CIE Automotive, S.A. užtikrina socialinio draudimo mokesčių mokėjimą ir mokestinių prievolių,
kurios taikomos įmonei pagal galiojančius teisės aktus (mokesčių deklaracijų pateikimas, mokesčių
mokėjimas, mokestinių operacijų registravimas, socialinio draudimo įmokų mokėjimas, t.t.)
vykdymą.
Todėl yra draudžiama neteisėtai vengti mokesčių ar netinkamai gauti pelno, tokiu būdu Grupės
vardu kenkiant valstybės finansams, taip pat vengti mokėti socialinio draudimo įmokas bei bendrus
rinkliavos mokesčius, ar bet kuriuo pagrindu nepagrįstai priimti mokesčių grąžinimus ar pasinaudoti
netinkamais atskaitymais.
Iš kitos pusės, yra aiškiai draudžiama, klastojant bet kokio pobūdžio duomenis ar sąlygas CIE
Automotive, S.A. naudai, teikti prašymus CIE Automotive, S.A. vardu viešosios valdžios subsidijoms,
mokesčių sumažinimui ar paramai gauti. Jei tokių veiksmų pasiūlymas būtų tiesiogiai gautas iš
valdžios institucijos ar jos pareigūno, jis privalo būti atmestas ir apie tai turi būti nedelsiant pranešta
tiesioginiam vadovui.
CIE Automotive, S.A. privalo veikti skaidriai ir sąžiningai, ypač teikdama prašymus ir paraiškas
subsidijoms gauti bei jas pagrindžiant, visais atvejais teikti teisingą ir tikslią informaciją bei
kontroliuoti prašomos subsidijos skyrimą. Taip pat draudžiama skirti subsidiją ar valstybės lėšas
kitam tikslui, nei ji/os buvo paskirta/os.

4.7

Išteklių ir turto naudojimas
Visi asmenys, CIE Automotive, S.A. nariai, yra atsakingi ir įsipareigoja apsaugoti Grupės turtą nuo
žalos, praradimo, vagystės ir netinkamo naudojimo.
Turtas, kuriuo naudojasi Grupės nariai, nėra skirtas asmeniniam ar neprofesiniam naudojimui ir /
arba veiklai, kuri nėra tiesiogiai susijusi su Grupės interesais.
 Turto naudojimas
Vykdydami savo pareigas CIE Automotive, S.A. nariai privalo stengtis išlaikyti Grupės turtą, jį
saugoti ir nekenkti galimiems kreditoriams.
Tuo tikslu jie saugoja ir tausoja tą turtą, kuriuo naudojasi ar prie kurio turi priėjimą vykdydami
savo pareigas, jį tinkamai naudoja tiems tikslams, dėl kurių jis buvo suteiktas. Draudžiama
pasisavinti, perduoti, perleisti, slėpti ir t.t. bet kokį CIE Automotive, S.A. nuosavybės turtą tam,
kad būtų išvengta įsipareigojimų kreditoriams.
 Naudojimasis elektroninėmis priemonėmis
Visų pirma, nepažeidžiant kitų normų ir draudimų, numatytų kiekvieno prietaiso specialiose
naudojimo instrukcijose, CIE Automotive, S.A. nariai turi atsakingai naudotis jiems patikėtais
kompiuteriniais ištekliais ir priemonėmis, atitinkančiomis saugumo ir efektyvumo kriterijus,
išskyrus bet kokį neteisėtą ar prieštaraujantį CIE Automotive, S.A. normoms ar instrukcijoms
kompiuterinės technikos naudojimą, veiklą ar funkciją.
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Taip pat draudžiama diegti ar naudotis programomis, kurių naudojimas būtų neteisėtas ar
kurios neturėtų naudojimui tinkamos licenzijos, kurios galėtų sugadinti, suniokoti, paveikti,
padaryti neveiksmingomis CIE Automotive, S.A. ar trečiųjų asmenų sistemas arba joms
pakenkti.
Kai vykdydami savo pareigas asmenys privalo naudotis trečiųjų asmenų programomis ar
kompiuterinėmis sistemomis, jie turi elgtis pagal nustatytas atitinkamo trečiojo asmens
taisykles; visiškai draudžiama be leidimo naudotis kitų subjektų kompiuterinėmis sistemomis.

4.8

Informacijos apsauga
CIE Automotive, S.A. nariai privalo griežtai išlaikyti dėl jų profesinės praktikos gautos informacijos
konfidencialumą, išskyrus tuomet, kai atitinkami asmenys duoda sutikimą, ir tais atvejais, kai nariai
buvo įpareigoti dėl teisinės prievolės, teismo įsakymo ar administracinio sprendimo. Tokie
duomenys jokiu būdu negali būti naudojami kitais nei teisiškai ar sutartimis numatytais tikslais.
Asmens duomenų gavimas, išsaugojimas, naudojimas ar perdavimas tretiesiems asmenims turi būti
atliekamas pagarbiai ir laikantis teisinių nuostatų.
Konfidencialumo prievolė išlieka, net jei asmenys nustoja teikti paslaugas Grupei, arba nutraukia su
ja ryšius. CIE Automotive S.A. ir jai priklausančių įmonių Bendrovės valdyba laikosi konfidencialumo
pareigos, būdingos jų pozicijai, tiek, kiek ji vykdo veiklą, atlieka funkcijas ir turi įgaliojimus Grupės
vardu, jai atstovaudama arba jos naudai.
Dėl asmens duomenų: CIE Automotive, S.A. ypač rūpinasi, kad būtų užtikrinta teisė į privatumą,
apsaugant asmens duomenis, kuriuos Grupei patikėjo jos darbuotojai, klientai, partneriai, tiekėjai,
bendradarbiai, rangovai, institucijos ir bendrai visuomenė.
Todėl visi asmenys privalo gerbti ir laikytis duomenų apsaugos taisyklių ir aktyviai prisidėti
užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų prieinami trečiosioms šalims.

4.9

Intelektinė ir pramoninė nuosavybė
Visi CIE Automotive, S.A. nariai privalo gerbti ir saugoti intelektinės ir pramoninės nuosavybės
teises, tiek savo (kurių savininkė yra Grupė ar kurių naudojimas būtų perleistas), tiek trečiųjų
asmenų.
Dėl šios priežasties draudžiama daryti patentų, registruotų pramoninių dizainų ir / ar skiriamųjų
ženklų, kurių savininkas būtų trečiasis asmuo, kopijas; taip pat draudžiama leisti, plagijuoti, platinti
ar viešai skelbti literatūros, meno ar mokslo veikalus be atitinkamų veikalų autorių, kuriems
priklauso intelektinės nuosavybės teisės, leidimo.
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5. Interpretavimas
Bet kokia abejonę, kuri kyla dėl šio Elgesio kodekso interpretavimo, išaiškins atitinkamos įmonės
Žmogiškųjų išteklių valdyba.
Siekiant tinkamai įgyvendinti Įmonės socialinės atsakomybės komisijos priežiūros įgaliojimus,
Žmogiškųjų išteklių valdyba bendradarbiaudama su Atitikties departamentu kasmet šiai komisijai turi
teikti ataskaitą apie šio Elgesio kodekso taikymą bei apie priimtus sprendimus dėl šio kodekso
interpretavimo. Įmonės socialinės atsakomybės komisija nustato bendruosius interpretavimo kriterijus.

6. Nevykdymas
Nei vienas CIE Automotive, S.A. narys neturi įgaliojimo pažeisti šio Elgesio kodekso gaires ir nuostatas,
net vykdydamas hierarchiškai viršesnio asmens nurodymus. Dėl šio Elgesio kodekso normų nesilaikymo
taikomos atitinkamos sankcijos pagal galiojančius teisės aktus.
Įmonės socialinės atsakomybės komisija prie CIE Automotive, S.A. Bendrovės valdybos yra atsakinga už
Elgesio kodekso tinkamo įgyvendinimo priežiūrą.

7. Pranešimų ir užklausų, susijusių su Elgesio kodekso pažeidimais ar
nevykdymu, tvarkymo procesas
Siekdama skatinti laikytis Elgesio kodekso normų ir jo įgyvendinimo taisyklių, CIE Automotive, S.A.
nustatė pranešimų ir užklausų, susijusių su Elgesio kodekso pažeidimais ar nevykdymu, tvarkymo
procesą.
CIE Automotive, S.A. skatina visus savo narius ir savo interesų grupes išsiaiškinti jiems rūpimus
klausimus ir pranešti apie etikos pažeidimus ar nesilaikymą, Elgesio kodekso nustatytų taisyklių
pažeidimus ar nevykdymą šiais kanalais arba bet kuriuo kitu būdu, laikantis jų tvarkos:
-

Elektroninis etikos kanalas: whistleblowerchannel@cieautomotive.com
Kreipimasis paštu į Atitikties departamentą šiuo adresu:
Alameda Mazarredo 69, 8º. P.k. 48009 Bilbao (Biskaja), Ispanija.
Informacija ir komunikacijos kanalas intranete ir įmonės interneto svetainėje.

Bet koks pranešimas ar užklausa gali būti pateikiami anonimiškai, juose turi būti apibūdintas anoniminis
pagrindas. Pranešimų ir konsultacijų tvarkymą atlieka Atitikties departamentas, kuris konfidencialiai
nagrinėja ir tvarko pranešimus ir užklausas. Dalyvaujančių asmenų duomenys tvarkomi vadovaujantis
atitinkamos šalies asmens duomenų apsaugos įstatymais.
Prieš asmenis, kurie sąžiningai pasinaudojo etikos kanalu, kad praneštų apie galimus pažeidimus,
atsakomieji veiksmai netoleruojami. Etikos kanalo buvimas nepažeidžia bet kokių kitų tinkamų
mechanizmų, kuriais naudojantis būtų galima pranešti apie potencialiai svarbius pažeidimus, kūrimo.
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I PRIEDAS

CIE AUTOMOTIVE, S.A.
[ar kita Grupės įmonė]

Padalinio / gamyklos Žmogiškųjų išteklių departamento ir Atitikties departamento direktoriui/ei ar
atsakingam asmeniui.

[vieta], [data]

Aš, ________________________________________________________________________
CIE Automotive, S.A. [ar kitos Grupės įmonės] narys, pareiškiu, kad su tiekimo įmone / klientu /
konkurentu
________________________________________________________________________________
mane sieja (*) ______________________ ryšys, todėl pateikiu šią informaciją.

[parašas]

*Savininkas/ė
*Akcininkas
*Giminystė
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