Procedura Sonepar
de informare

SCOP

DEZVĂLUIREA IDENTITĂȚII

Prezenta Procedură de informare („PI”)
este parte integrantă a Codului de
conduită Sonepar („CCS”) și se aplică
tuturor asociaților Sonepar la nivel
mondial, având scopul de a facilita
cooperarea în lupta împotriva corupției
în cadrul Sonepar. Această procedură
este de asemenea accesibilă terților.

Asociatul care înaintează o plângere în
baza PI va divulga identitatea sa,
funcția și compania Sonepar pentru
care lucrează. Anominatul asociatului
este protejat și asigurat. Sonepar va
întreprinde toate măsurile rezonabile
pentru a proteja asociatul împotriva
oricăror efecte nedorite generate de
respectiva înaintare. Sonepar poate
analiza plângerea anonimă în baza
acuzațiilor și a probelor care se aduc in
sprijinul acestora.

PROCEDURA DE RAPORTARE

Înaintarea oficială a unei plângeri va fi
efectuată printr-un sistem de raportare,
pe următorul site de internet:
www.sonepar.com/alert. Orice
raportare va include faptele efective și
circumstanțele, precum și documentele
aplicabile.
ACȚIONÂND CU BUNĂ-CREDINȚĂ

Orice asociat care înaintează o
plângere cu privire la o încălcare a
CCS va acționa cu bună-credință
totală, în mod altruist și va avea motive
rezonabile și dovezi să considere că sa produs sau se poate produce o
încălcare a CCS. Orice plângere care,
în urma investigației de către resursele
de conformitate Sonepar, se
dovedește că nu este fundamentată
sau că a fost realizată cu rea-credință
sau cu malițiozitate sau care este
intenționat falsă, reprezintă o abatere
gravă și poate determina măsuri
disciplinare, care pot duce inclusiv la
încetarea contractului de muncă.
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CONFIDENȚIALITATE ȘI PROCEDURA
DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR

Oricare și toate faptele, evenimentele,
acțiunile și comunicările generate sau
care rezultă din înaintarea unei
plângeri, precum și identitatea
persoanelor implicate sau posibil
implicate într-o plângere, și faptele
efective aferente plângerii vor fi
considerate strict confidențiale, în
vederea efectuării unei investigații
adecvate. Sonepar va întreprinde
măsurile necesare pentru a asigura
această confidențialitate. Toate
plângerile vor fi investigate imediat și
vor fi întreprinse măsuri
corespunzătoare de remediere, dacă
acestea sunt garantate de investigație.
Rezultatul investigației va fi comunicat
persoanei care a înaintat plângerea,
dacă aceasta a acționat cu bunăcredință. Sonepar va întreprinde
măsurile necesare pentru a asigura
distrugerea elementelor în scopul
menținerii confidențialității, dacă nu se

vor întreprinde acțiuni suplimentare în
virtutea plângerii.
INTERZICEREA REPRESALIILOR

Este contrar valorilor Sonepar și legii
ca orice entitate, având orice rol sau
calitate, să aplice represalii direct sau
indirect împotriva oricărui asociat care,
cu bună-credință și în baza termenilor
și condițiilor acestei PI, raportează o
încălcare a CCS. Orice asociat despre
care se constată că a încălcat această
obligație de neaplicare a represaliilor
este supus unor măsuri disciplinare
care pot determina inclusiv încetarea
contractului de muncă. „Represalii”
includ retrogradarea, încetarea
contractului de muncă, suspendarea,
amenințarea, hărțuirea sau
discriminarea în orice alt mod, ca
rezultat al înaintării unei plângeri.

ÎNTREBĂRI

Un asociat care are întrebări sau
preocupări cu privire la CCS este
încurajat să le împărtășească mai întâi
superiorului său imediat,
Departamentului de Resurse Umane
sau Directorului de Conformitate al
societății și, dacă dorește, Directorului
Executiv de Conformitate al Sonepar,
la adresa
chiefcomplianceofficer@sonepar.com.

___ decembrie 2017
Departamentul de Conformitate
Sonepar

Paul Trudel,
Directorul Executiv de Conformitate
Sonepar
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