Have a safe journey

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Ключови принципи

Ние, в Сейфроуд, спазваме строги етични

Ние:

бизнес практики, като поставяме високи изисквания
за себе си и за своето въздействие

· спазваме обещанията си;

върху околната среда и обществото като цяло.

· сме посланици на Сейфроуд, както на работното си място, така и извън него;

Действаме почтено и в хармония с етичните си принципи.

· се отнасяме към всекиго като към равен, имаме професионално и искрено отношение;
· уважаваме и се съобразяваме със законите, регулациите и изискванията, действащи в страните, в които работим;
· участваме в отворен диалог, когато става дума за трудни въпроси и етични дилеми;
· не издаваме и не злоупотребяваме с поверителна информация;
· не предлагаме и не приемаме подаръци и облаги, които могат да повлияят на нашите решения;
· работим усилено, за да избягваме инциденти и наранявания;
· се стараем да намаляваме своето влиянието върху околната среда;
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Ние, в Сейфроуд, спазваме законите и нормативните изисквания, работим по строги етични бизнес практики,
като поставяме високи изисквания за себе си и за своето въздействие върху околната среда и обществото като цяло.
Нашето поведение подлежи на обществен контрол и не накърнява репутацията на Сейфроуд.
Свързвайки се с който и да е член на нашата Група, вие ще се срещнете с едно и също етично отношение.
· Сейфроуд значително нарасна през последните години – многобройни фирми с голям брой служители,
клиенти и доставчици.
· Дъщерните и свързаните фирми на Сейфроуд са в постоянен контакт с обществени институции
и организации във всички страни, в които сме представени.
· Етичният кодекс дава ясни насоки за поведение на ръководителите и служителите на Сейфроуд.
· Етичният кодекс съдържа основните бизнес принципи на Сейфроуд.
· Този документ не представлява правно обвързване за никой клиент, доставчик, конкурент, съдружник,
физическо или юридическо лице.
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Нарушения
Няма да бъдат толерирани никакви нарушения на Етичния кодекс, те могат да доведат до вътрешни дисциплинарни
процедури, отстраняване или дори дела.
Етичният кодекс се прилага за всички служители, консултанти и членове на управителните съвети.

· Ръководителите отговарят препоръките на Сейфроуд да достигнат до всички служители и доставчици.
· Служителите на Сейфроуд трябва да запознаят своите доставчици и подизпълнители с Етичния кодекс на Сейфроуд
и с ценностите, изповядвани от Сейфроуд.
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Принципи на етика и почтеност
Нашето поведение се основава на нашите етични принципи. Сейфроуд ръководи своя бизнес с професионализъм
уважение и грижа за клиентите, служителите, съдружниците, доставчиците и другите заинтересовани лица.
Нещо повече, ние от Сейфроуд искаме да бъдем възприемани като солиден, сигурен, дългосрочен и почтен
партньор с високи етични стандарти, а именно:
· Ние спазваме своите обещания.
· Даваме винаги коректна, ясна и достоверна информация.
· Не издаваме и не използваме поверителна информация в ситуации, в които това не е предвидено.
· Поставяме интересите на Сейфроуд над своите собствени.
· Не предлагаме, не получаваме и не искаме подаръци или облаги, които могат да нарушат почтеността ни
и/или да повлияят на нашите или на чужди решения.

· Отнасяме се към всеки с еднакво уважение, независимо от пол, раса, религиозна принадлежност или политически убеждения
· Уважаваме културата на всяка страна, в която работим.
· Уважаваме и се съобразяваме със законите и правните разпоредби в страните, в които сме представени.
· Спазваме вътрешните изисквания на Сейфроуд.
· Търсим съвет от своите ръководители или колеги.
· Ангажираме се с отворен диалог, когато става дума за трудни въпроси и етични дилеми.
· Ние сме посланици на Сейфроуд както на работното си място, така и извън него.
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Сейфроуд играе важна обществена роля.
Затова:
· Ние се отнасяме към обществените институции и организации коректно и искрено.
· Не оказваме финансова подкрепа на политически кандидати и партии.
· Работим за постигането на прозрачност и подкрепяме усилията, вложени в борба с корупцията и подкупите.
· Ние правим всичко, за да сме сигурни, че всяка сделка е записана и документирана коректно
в съгласие с местните и международните счетоводни принципи.
· Даваме достъп до всяка информация на вътрешни и външни одитори.
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Служители
Познанията, компетентността и възможностите на нашите служители ги правят наш най-важен актив.
Следователно:
· Сейфроуд взема насериозно интересите на своите служители и уважава техните индивидуални права.
· Уважаваме и спазваме Декларацията на ООН за правата на човека и стандартите
на Международната организация на труда (ILO)
· Всички наши служители имат подписан договор, ясно определящ работното им време и възнаграждение.
· Възнагражденията се равняват или са по-високи от минималните, определени със закон в съответната държава.
· Не толерираме детски и насилствен труд.
· Прилагаме нулева толерантност спрямо насилие, дискриминация или подобно поведение.
· Уважаваме правото на членство в работнически съюзи.
· Поддържаме високи стандарти на здраве, безопасност и околна среда (HSE) .
· Служителите трябва да бъдат информирани относно всеки риск, произтичащ от изпълнение на задълженията им.
· Работната среда трябва да бъде сигурна и безопасна.
· Служителите трябва да разполагат и да използват необходимите средства за лична защита.
· Правим всичко, за да предотвратим инциденти и наранявания.
· Полагаме усилия, за да създадем приятна атмосфера, в която служителите да чувстват удовлетворение от работата си.
· Осигуряваме комуникация с всички наши служители по въпросите, които ги интересуват.
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Околна среда
Сейфроуд прави всичко възможно, за да допринесе за поддържането на устойчива околна среда.
Затова:
· Работим, за да запазим околната среда, показваме загриженост за заобикалящото ни.
· Съобразяваме се с всички действащи регулации и правни изисквания, свързани с околната среда,
във всички страни, в които сме представени.
· Грижим се производството и продуктите на да бъдат безопасни за околната среда.
· Избираме устойчиви продукти и ресурси.
· Предпочитаме доставчици и подизпълнители с производство и продукти, благоприятни за околната среда.
· Полагаме големи усилия да избегнем замърсяването.
· Съхраняваме и транспортираме опасни продукти по безопасен и сигурен начин.
· Съхраняваме и третираме отпадъка безопасно.
· Сортираме отпадъците и ги предаваме за региклиране.
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Нарушения
Ако служител забележи в своята или в друга фирма обстоятелства, които могат да доведат до нарушаване
на Етичния кодекс, той трябва да докладва случая на своя пряк ръководител или на представител
на ръководството.
Ако за служителят е трудно да повдигне въпроса в своята фирма, той може да се свърже директно
с Директора, отговарящ за управлението на риска в Сейфроуд.
Тези доклади са поверителни.
Срещу служител (уисълблоуър), който докладва предполагаемо нарушение на Етичния кодекс, по никакъв начин
няма да бъдат прилагани репресивни мерки.
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Грижа
Енергия
Уважение
Уважението към хората и организациите
е фундаментална ценност.
Уважението води до доверие, честност и сигурност
в работната среда. Еднакво и честно отношение
бележат нашия начин на работа с колеги и партньори.

Почтеност
Културата на загриженост прави една фирма силна.
Кротко, с подкрепа и конструктивен диалог
можем да постигнем всичко.

Ентусиазмът и енергията са съществени

Почтеността и честността могат да бъдат спечелени

за постигане на резултати и успех.

само чрез поведението, компетентността

Колегите от всички нива имат правото
да бъдат видени и чути. Свободната обмяна
на гледни точки и идеи е от съществена важност,
ако искаме нашите ресурси да бъдат възможно
най-добре оползотворени.

Тези качества успяват да освободят творчеството,
,

Ценностите на Сейфроуд

и представянето на всеки един от нас.
смелостта и волята, необходими за изграждане

Общуваме с хората професионално,

на печеливш отбор и страхотна фирма. Енергията

независимо дали са клиенти, партньори

привлича най-взискателните клиенти и най-ярките колеги.

колеги или други заитересовани лица.

Имаме нужда и от двете.
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