Codul de Conduită

Politica de afaceri a companiei
Sonepar, precum și cea de tratare a
asociaților și partenerilor săi de afaceri,
se bazează pe valori fundamentale,
cum ar fi respectul și integritatea.
Aceste valori fundamentale, precum și
filosofia Sonepar au stat întotdeauna la
baza principiilor de funcționare de
lungă durată ale Sonepar și au fost
incluse în structurile sale de
guvernanță, care pledează, dincolo de
respectarea legilor și a regulamentelor,
pentru o conduită onestă și în special
pe faptul că, în cazul unor dubii,
fiecare angajat trebuie să se asigure
de fezabilitatea, conformitatea și
acceptabilitatea acțiunilor sale.
Acest Cod de Conduită al Sonepar și
al afiliaților săi reprezintă continuarea
practicilor curente, și își propune să
scoată în evidență implicațiile pe care
le are integritatea pentru fiecare dintre
noi, cei care ne confruntăm cu o
sporire a regulamentelor de
conformitate. Acest Cod de Conduită
se bazează, de asemenea, prin
referință, pe Structurile și Codul de
Guvernanță existente combinate, care
sunt deja în vigoare.
Pe lângă evocarea angajamentelor
incluse în acest document, se adaugă
Directivele de Conformitate
(„Directivele”), care sunt parte
integrantă din Codul de Conduită.
Prezentele Directive, stabilite pe
tematici, a căror detaliere este anexată,
vor fi actualizate pe măsură ce vor
apărea noi provocări ceea ce va

contribui la evoluția regulamentelor
aplicabile companiei Sonepar. În cazul
unor discrepanțe între dispozițiile
acestui Cod de Conduită și cele ale
unui cod local, se vor aplica regulile
mai stricte.
Angajamentele noastre se bazează pe
respectarea urmatoarelor reguli de
conformitate:


toate legile, regulamentele și
regulile interne relevante
aplicabile companiei Sonepar;



legile naționale relevante
privind concurența, combaterea
corupției, traficul de influență și
controlul importurilor și al
exporturilor;



regulile contabile
corespunzătoare, inclusiv
conturile auditate anual și
toleranță zero față de fraudă;



legile și regulamentele care
necesită un plan de
supraveghere în vederea
identificării și prevenirii riscurilor
privind încălcările grave ale
drepturilor omului, libertăților
fundamentale, sănătății și
siguranței persoanelor și
mediului înconjurător.

Codul de Conduită se aplică
asociaților din toate țările unde
Sonepar își desfășoară activitatea. Toți
asociații vor respecta principiile
incluse în acest Cod de Conduită și vor
implementa aceste principii în acțiunile
lor comerciale zilnice.
În cazul unei încălcări dovedite a
Codului de Conduită, pot fi inițiate
măsuri disciplinare împotriva
asociatului în culpă. Aceste măsuri vor
fi puse în conformitate cu legile locale.

În baza procedurilor curente, în cazul
oricărei întrebări sau în cazul apariției
unui risc privind încălcarea Codului de
Conduită, asociatul va întreba sau își
va informa supervizorul sau
departamentul juridic, departamentul
de conformitate, departamentul de
control intern, echipa de audit sau
departamentul de resurse umane.
Introducerea unei proceduri de
sesizare a infractiunilor la Codul de
Conduită.
Un asociat care acționează cu bunăcredință și în mod altruist nu va fi
supus niciunei sancțiuni sau măsuri
discriminatorii ori disciplinare ca
urmare a raportării încălcării respective.
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