Grupul Asahi Europe & International („AEI”) își schimbă în prezent structura corporativă. Ori de câte ori această politică se
referă la AEI, aceasta va însemna Asahi International Ltd. și Asahi Europe & International Ltd., filialele acestora, precum și
alte companii pe care le dețin sau le administrează, direct și indirect. După încheierea procesului de modificare a structurii
corporative, această pagină de gardă va fi eliminată fără ca restul documentului să fie modificat.
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Introducere
Asahi Europe & International manifestă un interes deosebit pentru stabilirea de standarde
înalte de integritate și etică în afaceri.
Codul de Conduită și Etică în Afaceri al Asahi Group Holdings specifică faptul că „Ne
vom abține de la acte care dau naștere la suspiciune de luare de mită, inclusiv oferirea de
divertisment, cadouri sau donații care încalcă legile și reglementările sau care ar depăși
standardele sociale general acceptate, cu scopul de a stabili noi colaborări și
parteneriate sau de a menține colaborările și parteneriatele curente”.
În majoritatea țărilor în care operează companiile Asahi Europe & International există legi
care interzic plățile necorespunzătoare, cum este mita. De asemenea, un număr din ce în
ce mai mare de țări au adoptat legi care interzic mita chiar și atunci când aceasta este
practicată în afara granițelor lor (în special în cazul plăților către funcționari publici).
Încălcarea acestor legi este o infracțiune gravă care poate conduce la sancțiuni civile și
penale semnificative atât pentru companie, cât și pentru dvs. personal (inclusiv amenzi
substanțiale și închisoare) și poate dăuna semnificativ reputației companiei.

Cui i se aplică această Politică?
01 Această politică se aplică Asahi Europe & International Ltd.,
filialelor sale, precum și altor companii pe care aceasta le
deține sau le administrează direct și indirect („AEI”) și stabilește
standardele minime la care trebuie să adere în orice moment.

Ce este mita?
02 Mita poate fi descrisă ca oferirea sau primirea de către orice
persoană a ceva de valoare (de obicei bani, un cadou,
împrumut, recompensă, favoare, comision sau divertisment), ca
stimulent sau recompensă necorespunzătoare pentru stabilirea
de colaborări și parteneriate sau pentru obținerea oricărui alt
beneficiu
03 Mituirea se poate produce loc în sectorul public (de
exemplu, mituirea unui funcționar public) sau în sectorul privat
(de exemplu, mituirea angajatului unui client). Mituirea se poate
produce și atunci când este efectuată o plată
necorespunzătoare de către sau prin intermediul unui terț.
04 Astfel, mita și alte plăți necorespunzătoare pot include, fără
a se limita la:
a. cadouri și cheltuieli excesive sau necorespunzătoare de
divertisment, ospitalitate, călătorie și cazare;
b. plăți, realizate de către angajați sau parteneri de afaceri cum ar fi agenți, oameni de legătură sau consultanți;
c. alte „favoruri” oferite funcționarilor publici sau clienților,
cum ar fi implicarea unei companii deținute de un
membru al familiei unui funcționar public sau a unui
client; și
d. utilizarea gratuită a serviciilor, locațiilor sau proprietăților
companiei
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Politica noastră cu privire la mită:
(i) Prevederi generale
05 Niciunui furnizori nu îi este permis să plătească sau să
ofere mită de niciun fel în numele AEI. Niciodată, atâta vreme
cât lucrați cu AEI:
a. Nu veți oferi, plăti sau da nimic de valoare unui funcționar
public în folos de afaceri în mod necorespunzător sau
pentru a obține vreun beneficiu pentru AEI. Termenul de
„funcționar public” ar trebui să fie înțeles în sens larg și în
general face referire la orice persoană remunerată direct
sau indirect de către guvern sau care îndeplinește o
funcție publică, inclusiv funcționari din cadrul
întreprinderilor de stat și din cadrul organizațiilor publice
internaționale.
b. Nu veți încerca să determinați un funcționar public, fie
acesta local sau străin, să facă ceva ilegal sau lipsit de
etică.
c. Nu veți plăti nicio persoană atunci când știți sau aveți
motive să bănuiți că toată plata sau o parte din plata
poate fi direcționată către un funcționar public. Prin
urmare, veți fi atenți la selectarea de terți, cum ar fi agenți
și consultanți (consultați îndrumările de mai jos).
d. Nu veți institui un fond neînregistrat („secret”) pentru
niciun scop.
e. Nu veți face uz de niciun mijloc ilegal sau
necorespunzător (ca, de exemplu, mita, favoruri, șantaj,
plăți financiare, stimulente, comisioane secrete sau alte
recompense) pentru a influența acțiunile altor persoane;
și nici nu veți oferi ceva de valoare, atunci când știți că
acest lucru este contrar regulilor aplicate în organizația
destinatarului

f. Nu veți face nimic pentru a instiga sau ajuta pe cineva
sau a-i permite să încalce regulile de mai sus.
g. Nu veți ignora ignora niciodată și veți raporta întotdeauna
orice sugestie la mituire.
06 Pe lângă respectarea interdicțiilor specifice din această
Politică, furnizorii trebuie să-și exercite bunul simț și judecata
pentru a evalua dacă un demers ar putea fi perceput ca fiind
corupt sau inadecvat

09 Furnizorii vor căuta să se asigure că orice terță parte care
este angajată nu va face, nu va oferi, nu va solicita sau nu va
primi plăți necorespunzătoare în numele AEI. Toate onorariile și
cheltuielile plătite terților ar trebui să reprezinte o remunerație
adecvată și justificată pentru serviciile legitime care urmează să
fie furnizate și ar trebui plătite direct terțului. Va fi păstrată
evidența financiară exactă a tuturor plăților.

(ii) Plăți de facilitare

Raportarea mitei și a activităților
suspecte

07 Politica AEI prevede ca așa-numitele plăți „de facilitare”
sau „de ungere” să fie interzise. Nu vor fi efectuate astfel de
plăți către funcționari publici, chiar dacă sunt modice și/sau
comune într-o anumită țară. Dacă este aplicabil, Companiile din
Grup ar trebui să le ofere angajaților instruire și sprijin pentru a
se opune plăților.

10 Dacă furnizorii află despre vreo încălcare reală sau
presupusă a acestei Politici, aceștia vor raporta acest aspect
persoanei lor de contact din cadrul AEI sau, dacă acest lucru nu
este adecvat, la linia fierbinte pentru denunțuri a AEI sau la
Directorul Juridic al AEI și la Șeful Departamentului Intern de
Audit AEI.

(iii) Agenți și subcontractanți

11 Există procese menite să asigure investigarea unor astfel
de reclamații și luarea măsurilor adecvate.

08 Furnizorii nu-și vor subcontracta activitatea pe care o
desfășorară pentru AEI unei terțe părți despre care au motive
să bănuiască că va plăti mită în numele AEI.

Date de contact
12 Raportare web la linia fierbinte pentru denunțuri: asahieuropeinternational.ethicspoint.com
13 Numere de telefon pentru linia fierbinte pentru denunțuri:
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ȚARA

NUMĂR TELEFON

Argentina

8 003 458 171

Austria

800 068 741

Brazilia

8 007 645 023

Canada

(800) 451-5686

Columbia

18 005 189 922

Republica Cehă

800 144 478

Finlanda

800 413 790

Franța

0 805 08 93 54

Germania

0800 1802079

Hong Kong

800 963 779

Ungaria

80 088 299

China

4 001 204 702

Irlanda

8 000 608 788

Italia

800 582 753

Japonia

0800-100-9058

Coreea, Republica de Sud

080 880 4971

Olanda

0 8 000 226 683

Norvegia

800 62 298

Polonia

0-0-800-4911988

România

800 890 298

Rusia

8 800 301 37 68

Africa de Sud

800 983 095

Slovacia

0800 002 589

Spania

900 999 390

Suedia

020 88 15 87

Elveția

800 834 772

Taiwan

00801 49 1536

Regatul Unit și Irlanda de Nord

8 000 608 788

Statele Unite

(800) 451-5686
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