Ingka grupas komercdarbības ētikas vēstule
Cienījamais sadarbības partneri!
Mēs vēlētos pievērst Jūsu uzmanību vadošajiem principiem attiecībā uz biznesa ētiku,
kurus lūdzam ievērot mūsu biznesa partneriem. Tie ir attiecināmi arī uz jebkuru
personu, kas sniedz pakalpojumus biznesa partnerim vai tā vārdā. Tas ir obligāts
nosacījums visiem, kam ir līgums ar jebkuru uzņēmumu grupā, kas pieder Ingka
Holding B.V. (Ingka grupa).
Ingka grupas ietvaros mūs vada un iedvesmo mūsu vīzija „radīt labāku ikdienas
dzīvi daudziem”, mūsu uzņēmējdarbības ideja un mūsu vērtības. Kopā tie raksturo
un veicina ilgtermiņa skatījumu uz labu uzņēmējdarbības praksi, palīdz radīt augstu
uzticēšanās līmeni un veidot stabilas un ilgtspējīgas attiecības.
Mēs uzliekam sev augstus standartus, lai veiktu uzņēmējdarbību godīgi, atvērti un
ētiski. Šos standartus pieņem arī mūsu klienti, biznesa partneri un sabiedrība kopumā.
Kukuļdošana, kukuļņemšana un korupcija ir pretrunā ar labas uzņēmējdarbības praksi.
Tās bojā mūsu kolēģu, piegādātāju, klientu un ieinteresēto personu uzticību Ingka
grupas zīmolam. Turklāt kukuļdošana, kukuļņemšana un korupcija ir pretrunā ar
likumu, sagroza tirgu un liedz daudziem cilvēkiem daļu resursu, kas tiem pienākas pēc
likuma.
Tādēļ mēs neatbalstām kukuļdošanu, kukuļņemšanu un korupciju nekādā formā . Mēs
definējam kukuļdošanu un kukuļņemšanu kā kāda labuma piedāvāšanu, solīšanu,
došanu, pieņemšanu vai prasīšanu kā stimulu darbībai, kas ir nelikumīga, neētiska vai
pārkāpj uzticību. Stimuls var būt dāvanu, aizdevumu, samaksas, atalgojuma vai citu
labumu (nodokļu, pakalpojumu, ziedojumu, atbalsta u.c.) formā. Ar korupcijas jēdzienu
saprotam piešķirtās varas ļaunprātīgu izmantošanu privāta labuma gūšanai. Piemēri
ietver kukuļdošanu un kukuļņemšanu, izspiešanu, līdzekļu izšķērdēšanu un favorītismu
publiskajā vai privātajā sektorā.
Jūsu uzmanību vēlamies vērst uz šīm nostādnēm:
•

Ingka grupa ir pilnīgas neiecietības attieksme pret kukuļdošanu, kukuļņemšanu un
korupciju jebkādā formā;

•

Ingka grupa neatļauj nekādu veicināšanas maksājumu formu;

•

Neviens kolēģis vai biznesa partneris, kas rīkojas Ingka grupas vārdā vai ar ko
Ingka grupai ir attiecības (ieskaitot piegādātājus, tirgotājus un uzņēmējus) nedrīkst
tieši vai netieši piedāvāt, solīt, dot, pieņemt vai pieprasīt kukuļus un korumpētus
maksājumus vai jebko, kas par tādiem varētu tikt uzskatīts;

•

Ingka grupas kolēģi nepiedāvā vai nepieņem dāvanas un viesmīlības izrādīšanu.
Taču tiek atzīts, ka reta suvenīru dāvinājumu pieņemšana vai piedāvāšana var būt
likumīga labu biznesa attiecību veidošanas vai uzturēšanas veicināšana, ja tas tiek
darīts caurskatāmā veidā;

•

Ir jāizvairās no interešu konfliktiem, un par (potenciāliem) interešu konfliktiem
jāziņo un jārīkojas tiem atbilstoši caurskatāmā veidā. Interešu konflikts rodas, kad
personas privātās intereses jebkādā veidā traucē vai pat šķietami traucē Ingka
grupas interesēm;

•

Ingka grupa tieši vai netieši neiesaistās vai neuzsāk darījumu attiecības ar
sankcionētām personām;

•

Ingka grupa atturas no darījumiem, kas tieši vai netieši saistīti ar naudas

atmazgāšanu.
Jums tiek lūgts informēt visus savus kolēģus un jebkuru personu, kas sniedz
pakalpojumus Jūsu uzņēmumam vai tā labā saistībā ar sadarbību ar Ingka grupu, par
šī paziņojuma saturu, lai nodrošinātu viņu rīcību saskaņā ar šiem principiem. Ja Jūsu
uzņēmumam ir uzņēmējdarbības ētikas kodekss vai politika, kas saistīta ar šī
dokumenta saturu, mēs Jūs laipni aicinām dalīties tajā ar mums.
Mūsu nākotnes sadarbības gaitā mēs iedrošinām Jūs kā mūsu biznesa partneri informēt
Ingka grupa lokālā vai centralizētā mērogā par jebkuru mēģinājumu vai pieprasījumu
no Ingka grupas darbiniekiem iegūt vai piedāvāt neatbilstošus labumus.
Uzticība un godīgums ir mūsu kultūras stūrakmeņi, tomēr mēs paturam tiesības veikt
noskaidrošanu vai izmeklēšanu korupcijas aizdomu gadījumā.

Paldies Jums un ceram uz veiksmīgu sadarbību!

