Кодекс за поведение на бизнес партньори
Група Фесто
Предговор
Като активен международен и семеен бизнес с дългогодишни традиции, най-важният приоритет на
Фесто е да запази своя авторитет и отговорностите, които има към хората и околната среда. Ето защо
Фесто изисква спазването на високи стандарти на етично и почтено поведение, които са съобразени
с приложимите закони и правила. С този Кодекс за поведение, Фесто декларира своята ангажираност с тези идеали и признава своята отговорност към икономическата и социална среда, както и
към персонала си по света и всяка друга заинтересована страна.

1.

Цел, обхват на приложение

Този Кодекс за поведение e задължително изискване за всички бизнес партньори на Фесто в рамките на техните операции. Това е минималният стандарт, който като допълнение към ценностите на
Фесто, определя поведенческите принципи, които компанията счита за подходящи и задължителни
за всеки бизнес.
Настоящият Кодекс за поведение се прилага за всички бизнес партньори на Фесто по света, дори
ако в определени страни поведенчески или бизнес практики противоречащи на този Кодекс за поведение се изискват, очакват или толерират от държавните институции и широката общественост.
Ако в някоя държава са в сила по-строги правила или поведенчески принципи от тези, които са
определени в настоящия Кодекс за поведение, се прилагат по-строгите правила.

2.

Отговорно и устойчиво поведение в бизнес средата

2.1 Съответствие със законите, човешките права и здравето/безопасността
Във всяка страна, в която бизнес партньорите оперират, те трябва да спазват всички приложими
местни закони и разпоредби и минималните изисквания на търговските практики. По този начин се
гарантира и спазването на всички местни закони за защита на личните данни. Бизнес партньорът
осигурява спазването на Общия регламент за защита на данните (General Data Protection Regulation
(GDPR)) и неговото обвързващо ниво на защита, особено, когато данните на физически лица от ЕС
се прехвърлят в страни извън ЕС.
Фесто потвърждава, и същевременно очаква и от своите бизнес партньори да спазват стриктно ценностите включени в Конвенцията на ООН за Международната харта за правата на човека
(International Bill of Human Rights), включително всички 30 члена от Всеобщата декларация за правата на човека(Universal Declaration of Human Rights), Международния стандарт за социална отговорност SA 8000 заедно с Осемте основни конвенции и Декларацията на Международната организация на Труда (International Labour Organisation) за основните принципи и права на труда, а
именно свобода на асоцииране и ефективно признаване на правото на колективно договаряне,
премахване на всички форми на принудителен или задължителен труд, ефективно премахване на
детския труд и премахване на дискриминацията по отношение на заетостта и професията.
Ние изискваме от нашите доставчици стриктно да спазват задълженията си за комплексна проверка
и проследяване произхода на използваните от тях суровини - по-специално 3 TG или руди (конфликтни минерали). Фесто очаква от своите бизнес партньори да се придържат към всички приложими
разпоредби по отношение на Конфликтните минерали.
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2.2 Толерантност и равни възможности
Като глобално действаща компания, Фесто работи със служители и бизнес партньори от различни
националности, култури и житейски философии. Работата помежду ни се характеризира с респект, толерантност, уважение, почтеност и откритост.
В тази връзка Фесто очаква от своите бизнес партньори да отхвърлят без изключение дискриминацията, тормоза, неравностойното третиране, унижението и всички други форми на неуважително отношение. По-специално, дискриминацията поради расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, както и политически разбирания са забранени въз основа на принципа за равни възможности и директивите на ЕС за равноправно третиране. Освен това всички форми на тормоз на работното място са поначало забранени.
По отношение на горепосоченото няма значение дали засегнатото лице може да избегне въпросното поведение или не, както и дали лицето нарушаващо този принцип счита неговото/нейното
поведение за приемливо.

2.3 Устойчивост и опазване на околната среда
Фесто следва принципите на устойчивост и опазване на околната среда. Ние сме наясно с недостига на ресурси и отговорността ни към бъдещите поколения. Поради това ние прилагаме система
за управление на околната среда, която се основава на международния стандарт ISO 14001.
Спазването на всички приложими закони за опазване на околната среда, включително местните
разпоредби на съответните държави е вменено задължение, както за Фесто, така и за нашите бизнес партньори. Ние се стремим непрекъснато към подобряване на въздействието върху обществото и околната среда.

2.4 Честна конкуренция
Фесто признава правилата на пазарната икономика, както и за честна и открита конкуренция, както
на национално, така и на международно ниво. Също така Фесто очаква от своите бизнес партньори
да гарантират спазването на принципите на законодателството в областта на конкуренцията, например чрез въздържане от пазарни споразумения, по-специално споразумения с конкуренти относно
цени, капацитети или избягване на конкуренция, въздържане от бойкот или подкрепа за бойкотиране на доставчици или клиенти, от подаване на фиктивни оферти по време на тръжни процедури
или от споразумения за разпределяне на клиенти, региони и производствени програми.

2.5 Недопускане на подкупи или корупция
Фесто не толерира никаква форма на корупция, категорично отхвърля всякакъв вид подкупи и
стриктно се придържа към Конвенцията на ООН срещу корупцията. Ние изискваме от Нашите бизнес
партньори да отхвърлят и да се въздържат от предлагане, обещаване или предоставяне на облагина
трета страна, на служители или на представители на трети страни, държавни служители, политици,
както и роднини или сътрудници на някоя от тези групи в замяна на преференциално третиране при
закупуване на стоки или услуги. В този контекст Фесто очаква от своите бизнес партньори да спазват
насоките на Международната търговска камара (ICC) за борба с корупцията в бизнеса и изискванията, с принципите на американския Закон за чуждите корупционни практики (FCPA (Foreign Corrupt
Practices Act)) и със Закона за подкупи от 2010 година в Обединеното кралство.

2.6 Обезщетения и възнаграждения
Фесто очаква от своите бизнес партньори да не предлагат, правят, изискват или приемат директни
или индиректни подаръци и други преимущества, свързани с цялостната им бизнес дейност. Това
не се отнася за общоприети прояви на гостоприемство(като например, но не само бизнес
обяд/вечеря), и подаръци, които нямат значителна финансова стойност и съответстват на
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обичайното ниво на бизнес етикет и местна култура, доколкото е законно позволено. Предлагането и приемането на прояви на гостоприемство и подаръци от този тип винаги се подчинява на
изискването те да не противоречат на законовите разпоредби, както и на това, че възможността
за влияние върху бизнес решенията може да бъде изключена от самото начало. Искането и приемането на парични подаръци е забранено във всички случаи.
Възнаграждението, специално под формата на комисионни, изплащани на трети страни, особено на
търговци, дистрибутори, брокери, консултанти или други посредници, трябва да бъде пропорционално на предоставената работа и да бъде документирано в писмена форма, по-специално по отношение на предмета на заплащаната дейност и датата на падежа. Тези плащания трябва да бъдат с
такъв размер, че да не създават дори подозрение, че заобикалят съществуващите правила.

2.7 Плащания
Плащанията за получени доставки и услуги се извършват само директно на съответния договорен
партньор (при липса на правно валидни споразумения за прехвърляне или задължителни изкупувания) и винаги в държавата по седалището на договорния партньор. Плащанията в брой са забранени, с изключение на суми до 100 евро или местния им еквивалент и при условие, че за тях се
издава надлежна разписка .

2.8 Избор на бизнес партньори
Фесто избира своите бизнес партньори само въз основа на обективни и икономически критерии
и разглежда справедливо и безпристрастно всички оферти от своите доставчици. Непрофесионално предпочитание или неравностойно третиране на доставчиците, особено по лични причини,
е принципно забранено. В случай на покани за участие в търг, договорите се възлагат на найизгодната за Фесто оферта, освен ако други причини (качество, обслужване, дългогодишни бизнес отношения, кредитоспособност и др.) не оправдават различно решение. В тези случаи решаващите съображения се документират, без да се дава повод на трети страни да предявяват претенции от това действие.
Фесто отдава значение на принципа, че когато е възможно, изискванията на настоящия Кодекс
за поведение трябва да бъдат включени и от неговите бизнес партньори в техните договорни споразумения, особено с доставчици, но също така и с клиенти и/или други трети страни.

2.9 Регламенти, обхващащи външната търговия, контрола на износа и митата
Фесто се придържа и спазва всички правила и разпоредби на международната търговия, ембаргото, митата и контрола на терористични дейности, както и установените в този контекст разпоредби относно разплащателните процеси, които са приложими в различните държави, в които
Фесто извършва дейност. Фесто очаква това и от своите бизнес партньори.

3.

Заключителни разпоредби

Фесто очаква всички негови бизнес партньори от своя страна също да зачитат ценностите, изразени в този Кодекс за поведение, да ги вземат предвид при своите бизнес сделки и да гарантират,
че ще го спазват. Нарушенията и подбуждането към нарушения няма да бъдат толерирани и ще доведат до съответните правни действия, като се използват всички налични правни средства, включително и прекратяване на бизнес отношенията.
Всяко нарушение на настоящия Кодекс за поведение следва да бъде оповестено. За оповестяването може да се използва предоставения е-мейл - compliance@festo.com и/или официалния сайт
на Фесто www.festo.com/group.
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