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Descoperiți tot ceea ce trebuie să știți
În acest document:
„Grup” înseamnă British American Tobacco p.l.c.
și toate filialele sale
„Companie a Grupului” înseamnă orice companie
a Grupului British American Tobacco
„Standarde” și „SoBC” pot însemna Standardele
Grupului prevăzute în acest document și/sau
Standardele adoptate local de o Companie a Grupului
„angajați” include, unde contextul permite,
directorii, funcționarii și angajații permanenți
ai Companiilor Grupului
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Mesaj de la
Jack Bowles
Diversitatea membrilor noștri este o forță care
a contribuit la succesul nostru de peste o sută
de ani. Perspectivele noastre variate și diferitele
abordări ale provocărilor de afaceri sunt o sursă
a ideilor inovatoare care alimentează călătoria
noastră transformațională.
Cu toate acestea, chiar și într‑o organizație diversă
precum a noastră, este esențial pentru succesul
nostru continuu ca toți să lucrăm după un set
consistent de reguli și standarde de comportament.
Acestea le explicăm în Standardele noastre privind
conduita în afaceri (SoBC).

Ce așteaptă BAT de la dvs.
Avem strategia, fundamentele și viziunea potrivite
pentru transformarea tutunului. Modul în care
fiecare executăm această strategie are o importanță
echivalentă cu ceea ce oferim. Standardele noastre
privind conduita în afaceri sunt obligatorii și este
esențial ca fiecare dintre noi să se conformeze,
în litera și spiritul acestora, indiferent unde lucrăm
în lumea BAT.
Politicile noastre SoBC acoperă domenii cheie,
inclusiv integritatea personală și de afaceri,
respectul la locul de muncă, drepturile omului
și integritatea financiară. În plus, având
în vedere expertiza noastră, cred cu tărie
că BAT aduce o contribuție legitimă și esențială
la dezbaterea in materie de reglementare.
Introducerea Principiilor noastre de angajare
într‑o nouă politică de lobby și implicare in cadrul
SoBC‑ului nostru explică modul în care contribuim
la această dezbatere: cu transparență, deschidere
și integritate.
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Fiecare situație este diferită, iar SoBC‑ul nostru
nu poate oferi răspunsuri pentru fiecare dilemă
sau provocare. Dacă nu găsiți răspunsurile pe care
le căutați în SoBC‑ul nostru sau dacă nu este clar
cum să aplicați SoBC‑ul nostru într‑o anumită
situație, vă încurajez să discutați cu colegii dvs.
și să solicitați ajutor și sfaturi managerului dvs.,
consilierului dvs. LEX sau unui manager de nivel
superior corespunzător.

La ce vă puteți aștepta din partea BAT
BAT vă va sprijini întotdeauna pentru a livra
cu integritate atunci când vă confruntați cu o dilemă
etică. Dacă suspectați o anumită infracțiune
în activitatea noastră, vă rugăm să o raportați
managerului dvs., consilierului dvs. LEX, unui
Funcționar desemnat sau folosiți linia telefonică
confidențială pentru raportarea neregulilor.
BAT tratează cu seriozitate acuzațiile
de încălcare a SoBC‑ului nostru și eu vă asigur
că toate problemele ridicate vor fi tratate
în condiții de strictă confidențialitate.
Nimeni nu se va confrunta cu represalii pentru
raportarea neregulilor.
Mă angajez să conduc o companie care acordă
prioritate livrării cu integritate în tot ceea ce facem,
astfel încât să ne mândrim cu toții, în timp
ce obținem în continuare rezultate deosebite
în călătoria noastră de transformare a tutunului.
Vă rugăm să citiți Standardele noastre privind
conduita în afaceri.
Jack Bowles
Director executiv
ianuarie 2020
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Modul în care lucrăm
Standardele noastre privind
conduita în afaceri sunt
un set de politici globale ale
British American Tobacco,
care exprimă standardele
înalte de integritate pe care
ne‑am angajat să le respectăm.

Angajamentul privind integritatea

Se așteaptă ca superiorii ierarhici direcți să:

Trebuie să respectăm SoBC (sau echivalentul local)
și toate legile și reglementările care se aplică
companiilor Grupului, afacerii noastre și nouă înșine.
Trebuie să acționăm întotdeauna cu standarde ridicate
de integritate.

își antreneze echipa pentru a se asigura că știu
să „livreze cu integritate” și să recunoască
comportamente compatibile

Acțiunile noastre trebuie să fie întotdeauna legale.
A avea integritate merge mai departe de atât.
Înseamnă că acțiunile, comportamentul și modul în care
facem afaceri trebuie să fie realizate în mod responsabil,
onest, sincer și de încredere.
Toți trebuie să cunoaștem, să înțelegem
și să urmăm SoBC‑ul sau echivalentul local.

Versiuni locale ale SoBC
Fiecare companie care operează în cadrul Grupului
trebuie să adopte SoBC sau propriile sale standarde
care să le reflecte. Dacă o companie a Grupului
dorește să implementeze propria versiune a SoBC,
aceasta trebuie să fie cel puțin la fel de strictă
ca acest SoBC, sau să primească notificare prealabilă
din partea echipei de conducere LEX a Grupului.
Dacă SoBC intră în conflict cu legile locale, atunci
legile au prioritate.

Prioritatea SoBC
În cazul unui conflict sau unor neconcordanțe între
SoBC (sau versiunea locală, dacă este cazul) și orice
alt document emis de o companie a Grupului
(inclusiv contractele de muncă), termenii SoBC (sau
versiunea locală, dacă este cazul) vor prevala.

SoBC se aplică tuturor angajaților BAT, filialelor sale
și asociațiilor în participațiune pe care BAT le controlează.
Dacă sunteți contractor, lucrător detașat, stagiar, agent
sau consultant care lucrează cu noi, vă rugăm să acționați
în conformitate cu SoBC și să aplicați standarde similare
în cadrul propriei dvs. organizații. SoBC‑ul este completat
de Codul de conduită al furnizorilor BAT care definește
standardele minime pe care le așteptăm din partea
furnizorilor noștri.

O moștenire a liderilor
Crearea unei moșteniri a liderilor este o componentă
cheie a strategiei noastre. Când vorbim despre
management, trebuie să conducem prin exemplu,
arătând prin propriul nostru comportament ce înseamnă
să acționăm cu integritate și în conformitate
cu comportamentele așteptate în condițiile SoBC.

Rolul superiorilor ierarhici direcți
SoBC‑ul nostru, politicile și procedurile se aplică tuturor,
indiferent de rolul sau vechimea lor. Managerii sunt
modele importante pentru SoBC. Dacă aveți subordonați,
trebuie să vă asigurați că toți subordonații dvs. citesc SoBC
și primesc îndrumările, resursele și instruirea de care
au nevoie pentru a înțelege care sunt așteptările din
partea lor.

cunoască valorile BAT și să susțină ceea ce este corect

fie un model de urmat privind respectul la locul de muncă
încurajeze un mediu în care îngrijorările sunt rostite
în mod liber, fără teamă de represalii
semnaleze îngrijorări atunci când este cazul

Fără excepție sau compromis
Niciun superior ierarhic direct nu are autoritatea
de a comanda sau aproba vreo acțiune contrară SoBC
sau împotriva legii. În niciun caz nu vom permite
compromiterea standardelor noastre de dragul
rezultatelor. Modul de livrare este la fel de important
ca rezultatul.
Dacă un manager vă ordonă să faceți ceva care
încalcă SoBC‑ul sau legea, semnalați această situație
managementului de nivel superior, consilierului local LEX
sau unui „Funcționar desemnat”. De asemenea, puteți
raporta problema prin intermediul liniei noastre telefonice
confidențiale Speak Up, în cazul în care simțiți că nu puteți
vorbi cu cineva la nivel intern.

Propriul nostru raționament etic
SoBC‑ul nu poate acoperi orice situație pe care o putem
întâlni la locul de muncă. Mai presus de toate, trebuie
să alegem ceea ce credem cu adevărat a fi cursul
corect al acțiunii și dacă acest lucru este neclar,
puneți‑vă întrebarea:
este legal?
este în concordanță cu regulile și îndrumările noastre
interne care se pot aplica situației?
pare corect?
m‑aș simți confortabil să explic comportamentul meu
în fața consiliului de administrație al companiei, familiei
și prietenilor mei sau mass‑mediei?
Pe cine afectează conduita mea și o vor considera corectă
față de aceștia?
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Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este
„nu” sau „nu sunt sigur”, atunci nu continuați și discutați
problema cu superiorul dvs. ierarhic direct, conducerea
de nivel superior, consilierul LEX local sau contactați șeful
departamentului Conformitate la sobc@bat.com

Obligația de a raporta o încălcare
Avem obligația de a raporta orice infracțiune suspectată
de încălcarea SoBC sau a legii. De asemenea, ar trebui
să raportăm orice astfel de conduită a unor terți care
lucrează cu Grupul.
Fiți sigur de faptul că BAT nu va tolera niciun fel
de represalii împotriva persoanelor care ridică îngrijorări
sau raportează încălcări suspecte ale SoBC sau
conduită ilegală.

Consecințe pentru încălcare
Se vor lua măsuri disciplinare pentru comportamentul
care încalcă SoBC sau este ilegal, inclusiv încetarea
contractului de muncă pentru încălcări deosebit
de grave.
Încălcările SoBC‑ului sau ale legii pot avea consecințe
severe pentru Grup și pentru cei implicați. Dacă o conduită
este posibil să fi fost infracțională, ar putea fi trimisă
autorităților pentru cercetare și ar putea duce
la urmărire penală.

Confirmare anuală
În fiecare an, toți oamenii și entitățile noastre
comerciale trebuie să confirme formal că s‑au conformat
SoBC‑ului.
Ca persoane fizice, o facem în momentul raportării
noastre anuale SoBC, în care ne reafirmăm angajamentul
și respectarea față de SoBC și declarăm sau re‑declarăm
orice conflicte de interese personale din motive
de transparență.
Entitățile noastre comerciale fac acest lucru în cadrul
Control Navigator, în care confirmă faptul că zona lor
de activitate, sau piață, are proceduri adecvate pentru
a sprijini conformitatea cu SoBC.
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Speak Up
Poate necesita curaj să
vorbiți despre infracțiuni.
Politica de raportare
a neregulilor Speak Up există
pentru a vă sprijini în acest sens
și pentru a vă oferi încredere
și certitudine în modul în care
vom trata îngrijorările dvs.

Vă încurajăm să raportați neregulile

Cui vă puteți adresa

Investigații și confidențialitate

Oricine lucrează pentru Grupul BAT care este îngrijorat
de infracțiuni reale sau suspectate la locul de muncă
(indiferent dacă sunt din trecut, care au loc în prezent
sau s‑ar putea întâmpla) ar trebui să raporteze.

Aveți mai multe opțiuni pentru a vă exprima îngrijorările
și o puteți utiliza pe cea care vă este cea mai confortabilă:

Indiferent de modul în care alegeți să raportați nereguli,
identitatea dvs. va fi păstrată confidențială, deoarece
investigăm în mod corect și obiectiv problemele dvs.
De asemenea, veți primi feedback cu privire la rezultat,
dacă avem posibilitatea de a vă contacta.

Exemple de infracțiuni includ:
fapte penale, inclusiv furt, fraudă, mită și corupție
punerea în pericol a sănătății sau siguranței unei persoane
sau deteriorarea mediului
intimidarea, hărțuirea (inclusiv hărțuirea sexuală)
și discriminarea la locul de muncă sau alte abuzuri
la adresa drepturilor omului
malpraxis contabil sau falsificarea de documente

Persoane desemnate și procedura
de asigurare SoBC
Avem Funcționari desemnați responsabili cu primirea
sesizărilor în toate entitățile BAT.
Această politică este completată de procedura
Grupului de asigurare a conformării cu SoBC, care
stabilește modul în care îngrijorările sau acuzațiile
de încălcare a SoBC sunt raportate și investigate
mai detaliat.

alte încălcări ale SoBC sau ale altor politici, principii sau
standarde globale ale Grupului
nerespectarea vreunei obligații legale, prin act
sau omisiune
eroare judiciară
tăinuirea oricărei infracțiuni
Infracțiunea nu include situații în care sunteți
nemulțumit de poziția personală la locul de muncă sau
de progresul în carieră. Procedurile de reclamație sunt
disponibile în astfel de cazuri, iar detalii despre modul
de depunere a plângerilor sunt disponibile.
Dacă sunteți superior ierarhic direct, aveți o datorie
suplimentară pentru a prezenta orice îngrijorare
adusă în atenția dvs. Cei care ignoră încălcările sau
nu reușesc să le corecteze, s‑ar putea confrunta
cu acțiuni disciplinare.

un Funcționar desemnat
un manager de resurse umane
superiorul dvs. ierarhic direct
canalele noastre Speak Up externe confidențiale,
administrate independent (www.bat.com/speakup)
Patru dintre directorii executivi ai Grupului acționează în
calitate de Ofițeri desemnați ai Grupului. Oricine își poate
prezenta motivele de îngrijorare direct către aceștia.
Aceștia sunt:
șeful departamentului Conduită în afaceri și conformitate
din cadrul Grupului – Caroline Ferland
secretarul companiei British American Tobacco p.l.c. –
Paul McCrory
șeful departamentului Audit intern din cadrul Grupului –
Graeme Munro;

Linia telefonică Speak Up este operată de un furnizor
extern de servicii, independent față de managementul
BAT. Puteți citi mai multe despre cum vom raporta și vom
investiga îngrijorările dvs. în Procedura de asigurare
a conformării cu SoBC a Grupului

Fără represalii
Nu veți suferi nicio formă de represalii (în mod direct
sau indirect) pentru raportarea neregulilor reale sau
suspectate, chiar dacă vă înșelați.
Nu tolerăm hărțuirea sau victimizarea nimănui care
exprimă îngrijorări sau a celor care îi susțin. O astfel
de conduită constituie ea însăși o încălcare a SoBC
și va fi tratată ca o problemă disciplinară serioasă.

șeful departamentului Beneficii din cadrul Grupului –
Jon Evans.
Îi puteți contacta prin e-mail (gdo@bat.com), telefon
(+44 (0) 207 845 1000) sau scriindu-le la adresa British
American Tobacco p.l.c., Globe House, 4 Temple Place,
Londra WC2R 2PG.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com

5 Conduita de afaceri BAT

www.bat.com/sobc/online

Mesaj al directorului executiv

Speak Up

Integritatea personală și de afaceri

Locul de muncă și drepturile omului

Activități de lobby și contribuții publice

Active corporative și integritate financiară

Comerț național și internațional

Integritatea
personală
și de afaceri
Conflicte de interese
Combaterea mitei și corupției
Cadouri și protocol

6 Conduita de afaceri BAT

7
9
10

www.bat.com/sobc/online

Mesaj al directorului executiv

Speak Up

Integritatea personală și de afaceri

Locul de muncă și drepturile omului

Activități de lobby și contribuții publice

Active corporative și integritate financiară

Comerț național și internațional

Conflicte de interes
Trebuie să evităm conflictele
de interese în relațiile noastre
de afaceri și să fim transparenți
dacă există circumstanțe
personale în care poate apărea
un conflict. Acolo unde există
un conflict sau potențialul
pentru apariția unuia, acesta
trebuie gestionat eficient.

Acționând în interesul companiei noastre

Dezvăluirea conflictelor de interese

Înregistrarea conflictelor de interese

Trebuie să evităm situațiile în care interesele noastre
personale pot intra sau pot părea a intra în conflict
cu interesele Grupului sau ale oricărei companii
ale Grupului.

Imediat ce apare un conflict real sau potențial, trebuie
să îl dezvăluiți pe portalul SoBC. Dacă nu aveți acces
la portalul SoBC, ar trebui să dezvăluiți situația
superiorului dvs. ierarhic direct.

Multe situații sau relații au potențialul de a crea un conflict
de interese sau apariția unuia. Cele mai comune sunt
prezentate în pagina următoare.

În urma dezvăluirii, superiorul dvs. ierarhic direct
ar trebui să discute cu dvs. pentru a evalua dacă există
un risc potențial pentru BAT asociat cu conflictul real
sau potențial. Este posibil să fie nevoie de măsuri pentru
a gestiona sau a atenua orice risc identificat, care ar putea
include modificări ale postului sau liniei de raportare sau
modificarea responsabilităților dvs.

Managerii ar trebui să se asigure că orice conflict
de interese real sau potențial dezvăluit acestora
în cursul anului este înregistrat în portalul SoBC sau,
în cazul în care angajații nu au acces la portalul SoBC,
sunt aduse la cunoștința consilierului lor local LEX sau
secretarului companiei.

În sens larg, un conflict de interese apare atunci când
poziția sau responsabilitățile noastre în cadrul Grupului
pot fi o oportunitate pentru noi sau o persoană apropiată
nouă de a obține un folos personal sau un avantaj (în afara
recompenselor obișnuite din cadrul raportului de muncă),
sau în cazul în care prevalează interesul nostru personal
sau al unei persoane apropiate în detrimentul îndatoririlor
și responsabilităților noastre față de Grup.
O situație va părea a fi un conflict de interese dacă oferă
o oportunitate de câștig sau beneficiu personal, indiferent
dacă este obținut sau nu acel beneficiu.
Un potențial conflict de interese va apărea dacă ne aflăm
într‑o situație care s‑ar putea transforma într‑un conflict
de interese real, de exemplu, dacă am schimba rolurile.

Dacă sunteți un superior ierarhic direct și nu sunteți sigur
dacă interesul declarat necesită măsuri pentru atenuarea
riscului, ar trebui să solicitați consiliere din partea
conducerii de nivel superior sau a consilierului local LEX.
Directorii companiilor Grupului trebuie să dezvăluie
conflictele și să solicite aprobarea oficială a consiliului
de administrație al companiei la următoarea ședință
a acestuia.
În fiecare an, trebuie să examinăm, actualizăm
și confirmăm eventualele conflicte de interese reale
sau potențiale pe care le putem avea în declarația
de raportare anuală a SoBC.

Un potențial conflict trebuie adus la cunoștință,
chiar dacă poate părea izolat, astfel încât conducerea
de nivel superior să poată fi înștiințată de situație, dacă
este necesar.
Portalul SoBC acționează ca registru de conflicte
al companiilor Grupului, înregistrând detalii despre
toate conflictele de interese reale sau potențiale
dezvăluite companiei și modul în care acestea sunt
gestionate. Registrul este păstrat de către consilierul
local LEX și monitorizat de echipa BC&C. Acesta
ajută Grupul să demonstreze că gestionează în mod
transparent și eficient conflictele de interese. Un registru
local de conflicte de interese ar trebui să fie păstrat
de către consilierul LEX al companiei grupului sau
secretarul companiei pentru angajații care nu au acces
la portalul SoBC.

Chiar dacă am declarat și am solicitat deja autorizarea
de la superiorul nostru ierarhic direct, ar trebui
să dezvăluim conflictele și potențialele conflictele
și în momentul raportării noastre anuale SoBC.
Aceasta este o parte importantă a controalelor interne
ale Grupului.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Conflicte de interese (continuare)
Relații de familie sau personale
Trebuie să dezvăluiți dacă aveți rude apropiate:
care lucrează în cadrul Grupului
care lucrează sau prestează servicii pentru, sau are
un interes financiar important în, orice concurent,
furnizor, client sau orice altă companie cu care Grupul are
relații semnificative
care sunt funcționari publici și care ocupă o funcție
în care, în mod individual sau colectiv, ar putea avea
o influență asupra activității BAT
„Rudă apropiată” înseamnă soții, partenerii, copiii, părinții,
frații, nepoții, nepoatele, mătușile, unchii, bunicii și nepoții
(inclusiv acolo unde apar prin căsătorie).
Relațiile intime între angajați dintr‑o linie de subordonare
directă sau indirectă pot duce, de asemenea, la un conflict
de interese sau la apariția unuia. O linie de subordonare
directă este managerul dvs., iar o linie de subordonare
indirectă reprezintă totalitatea managerilor de deasupra
superiorului dvs. ierarhic direct până la șeful funcției
dvs. Dacă vă aflați într‑o astfel de situație, ar trebui
să dezvăluiți relația.
În cazul în care nu există nicio relație
de subordonare, conducerea ar trebui să țină cont
de situație pentru a preveni orice nedreptate sau
influență necorespunzătoare.
Dacă aveți o implicare comercială directă sau indirectă
cu o rudă apropiată la un client sau furnizor, conducerea
poate fi nevoită să aducă modificări ale postului sau
responsabilităților dvs.

Termenul „Funcționar public” are înțeles foarte larg,
incluzând orice persoană angajată direct sau indirect
de către sau care acționează pentru orice guvern sau
organism public/agenție sau pentru orice persoană care
deține o funcție publică. Aceasta include, de exemplu,
persoane care lucrează pentru orice guvern național/
local sau departament public, organism sau agenție
(de exemplu, un funcționar din cadrul unui minister
guvernamental, armată sau poliție); persoane care dețin
o funcție publică; angajați ai unor întreprinderi de stat
sau controlate de stat (de exemplu, o companie de tutun
deținută de stat); angajați ai organizațiilor internaționale
publice; oficialii unui partid politic; candidați pentru funcții
publice; orice membru al unei familii regale; magistrați
și judecători.
Nu este necesar ca persoana în cauză să fie un politician
sau un factor de decizie de rang înalt. Cu toate acestea,
ei ar trebui să ocupe o funcție în care, individual sau
colectiv, ar putea avea o influență asupra activității BAT
(acest lucru ar exclude, de exemplu, un profesor școlar,
un gardian de închisoare, un pompier sau o asistentă
angajată de stat). Dacă aveți îndoieli în privința faptului
că o persoană este considerată funcționar public, vă rugăm
să vă consultați cu consilierul dvs. local LEX.
Pe parcursul activității dvs., nu ar trebui să aveți:
capacitatea de a angaja, superviza, modifica termenii
și condițiile de angajare sau de a influența supervizarea
rudelor apropiate
orice implicare de afaceri cu rudele apropiate (sau
cu orice afacere în care rudele lucrează sau dețin
un interes financiar important)
În cazul în care există o linie de subordonare directă sau
indirectă între două rude apropiate în aceeași companie
sau unitate comercială a Grupului, conducerea trebuie
să se asigure că niciuna nu are influență managerială
asupra celeilalte.
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Interese financiare

În afara locului de muncă

Trebuie să declarați, pentru dvs. și pentru orice rude
apropiate care locuiesc în locuința dvs.:

Nu trebuie să lucrați pentru sau în numele unui terț fără
a dezvălui mai întâi intenția dvs. de a face acest lucru
și obținerea aprobării scrise din partea superiorului dvs.
ierarhic direct. Dacă sunteți angajat cu normă întreagă,
o astfel de muncă nu trebuie să dureze o perioadă
semnificativă de timp, să fie executată în timpul orelor
de lucru și nu ar trebui să afecteze performanțele
dvs. sau să intre în conflict în niciun fel cu îndatoririle
și responsabilitatea dvs. față de compania Grupului.
Unele situații nu sunt niciodată permise, de exemplu,
dacă implică:

toate interesele financiare privind un competitor
orice interes financiar privind un furnizor sau client dacă
aveți vreo implicare în relația Grupului cu furnizorul
respectiv sau cu clientul sau în supravegherea oricărei
persoane care are o astfel de implicare
Nu este necesar să dezvăluiți fonduri mutuale
tranzacționate public, fonduri index și investiții comune
similare, unde nu aveți un cuvânt de spus în ce investiții
sunt incluse.
„Interes financiar material” înseamnă orice interes
financiar care poate sau poate părea în opinia companiei
Grupului a influența judecata dvs.
Nu trebuie să dețineți interese financiare materiale la:
un furnizor sau un client, dacă aveți vreo implicare
în relațiile Grupului cu acel furnizor sau client sau
supravegheați o persoană care are o astfel de implicare
un concurent al Grupului sau orice afacere care
desfășoară activități împotriva intereselor Grupului
Vi se poate permite să păstrați un interes financiar
material într‑un concurent, cu condiția să îl achiziționați
înainte de a vă alătura Grupului, să îl dezvăluiți în scris
companiei noastre angajatoare înainte de numirea dvs.,
iar compania dvs. angajatoare să nu fi formulat obiecții.
Proprietatea prealabilă a unui astfel de interes de către
un director al unei companii a Grupului trebuie raportată
consiliului de administrație și detaliată la următoarea
ședință a consiliului.
Dacă aveți vreo îndoială, solicitați îndrumări suplimentare
de la consilierul dvs. local LEX.

un concurent al oricărei companii din Grup
un client sau furnizor cu care colaborați în timpul
activității dvs
„A lucra pentru sau în numele unui terț” înseamnă
a avea un al doilea loc de muncă, în calitate de director
sau consultant sau a presta servicii de orice fel pentru
orice organizație din afara Grupului (inclusiv organizații
caritabile sau non‑profit). Nu include munca voluntară
neplătită pe care o puteți desfășura în timpul propriu,
atât timp cât acest lucru nu interferează cu îndatoririle
și responsabilitățile noastre față de Grup.

Oportunitate corporativă
Nu trebuie să utilizați informațiile obținute prin
activitatea dvs. sau să profitați de o oportunitate
corporativă, pentru câștigul sau beneficiul dvs.
personal (sau pentru cei apropiați dvs.), fără a dezvălui
în prealabil intenția de a face acest lucru și obținerea
aprobării scrise de la superiorul dvs. ierarhic direct.
„Oportunitate corporativă” înseamnă orice oportunitate
de afaceri care aparține în mod corespunzător Grupului
sau oricărei companii a Grupului.
Trebuie să aveți grijă deosebită dacă aveți acces
la „informații privilegiate” relevante pentru prețul valorilor
mobiliare în orice companie publică. Consultați „Utilizări
abuzive ale informațiilor confidențiale și abuzul de piață”
pentru detalii suplimentare.
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Combaterea mitei și corupției
BAT are o abordare de toleranță
zero și se angajează să lucreze
împotriva mitei și a corupției
sub toate formele. Este absolut
inacceptabil ca companiile
Grupului, angajații sau
partenerii noștri de afaceri
să fie antrenați sau implicați
în vreun fel în practici corupte.

Ce este mita?
Mita reprezintă orice cadou, plată sau alt beneficiu
(cum ar fi ospitalitate, sprijin bănesc, o ofertă
de muncă/stagiu profesional sau oportunități
de investiții) oferite pentru a asigura un avantaj
(personal sau de afaceri). Nu trebuie să fi fost plătită
mita; este suficient să fie solicitată sau oferită.
„Conduită necorespunzătoare” înseamnă îndeplinirea
(sau neexecutarea) unei activități de afaceri sau
a unei funcții publice, care ar trebui să fie îndeplinită
cu bună credință și imparțial.

Fără mită

Fără plăți de facilitare

Registre, evidențe și controale interne

Nu trebuie niciodată să:

Nu trebuie să efectuați plăți de facilitare (direct sau
indirect), altele decât acolo unde este necesar pentru
a proteja sănătatea, siguranța sau libertatea unui angajat.

Evidențele de afaceri ale Grupului trebuie să reflecte
cu exactitate natura și proporția tranzacțiilor
și a cheltuielilor.

Plățile de facilitare sunt plăți mici efectuate pentru a ușura
sau a accelera performanța de către un oficial de nivel
scăzut a unei acțiuni de rutină la care plătitorul are deja
dreptul. Sunt ilegale în majoritatea țărilor. În unele țări,
cum ar fi Marea Britanie, este o infracțiune ca cetățenii lor
să efectueze plăți de facilitare în străinătate.

Trebuie să efectuăm controale interne pentru
a ne asigura că evidențele financiare și conturile sunt
corecte, în conformitate cu legile și bunele practici
anticorupție aplicabile.

oferiți, promiteți sau să dați orice cadou, plată sau alt
beneficiu oricărei persoane (direct sau indirect), pentru
a induce sau recompensa o conduită necorespunzătoare
sau să intenționați să influențați în mod necorespunzător
orice decizie a oricărei persoane în avantajul nostru
solicitați sau să acceptați, să fiți de acord să acceptați sau
să primiți orice cadou, plată sau alt avantaj de la nicio
persoană (direct sau indirect), ca recompensă sau
îndemn pentru o conduită necorespunzătoare sau care
influențează sau dă impresia că este destinat pentru
a influența în mod necorespunzător, deciziile Grupului
Mituirea unui funcționar public este o infracțiune
în aproape fiecare țară. În multe țări este, de asemenea,
infracțiune, mituirea angajaților sau agenților angajați
în afaceri private (cum ar fi furnizorii noștri).
Legile pentru combaterea mitei și corupției în multe
țări au un efect extrateritorial, astfel încât pentru
cetățenii acestor țări este infracțiune să plătească mită
și în străinătate.

În acele situații excepționale în care nu există o alternativă
sigură la plată, ar trebui să implicăm consilierul nostru local
LEX (dacă este posibil, înainte de efectuarea oricărei plăți).
Plata trebuie să fie complet documentată și în evidențele
companiei Grupului.

Menținerea procedurilor adecvate
Companiile Grupului pot fi trase la răspundere pentru
fapte de corupție de către furnizori terți de servicii care
acționează în numele lor. În consecință, companiile
Grupului trebuie să pună în aplicare și să opereze
controale care să asigure că plățile necorespunzătoare
nu sunt oferite, efectuate, solicitate sau primite de către
terți care efectuează servicii în numele lor. Controalele
ar trebui să includă:
proceduri de „cunoaștere a furnizorului” și „cunoaștere
a clientului”, inclusiv procedura ABAC pentru terți, care
sunt toate proporționale cu riscul implicat
prevederi anticorupție în contractele cu terțe părți
care sunt potrivite pentru nivelul de risc de mituire
și corupție implicat în serviciu și pot duce la reziliere dacă
sunt încălcate
unde este cazul, instruire și sprijin anticorupție pentru
personalul care gestionează relațiile cu furnizorii

Cui să vă adresați

raportarea promptă și exactă a adevăratei naturi
și proporții a tranzacțiilor și cheltuielilor

• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Cadouri și protocol
Oferirea ocazională sau
acceptarea de cadouri sau
protocol legate de afaceri
poate fi o practică de afaceri
acceptabilă. Cu toate acestea,
cadourile și protocolul improprii
sau excesive pot fi o formă
de mituire și corupție și pot
provoca daune grave BAT.

Oferirea și primirea de C&P
Orice cadouri și activități de protocol pe care le oferiți,
le dați sau primiți trebuie:
să nu fie niciodată acordate/acceptate dacă pot constitui
mită și corupție, așa cum este definit în Politica pentru
combaterea mitei și corupției
să fie date/acceptate într‑un mod deschis
să fie legale în toate jurisdicțiile relevante și să nu fie
interzise de organizația celeilalte părți
să nu implice părți angajate într‑un proces de licitație sau
de ofertă competitivă
să nu aibă sau să nu poată fi considerate a avea un efect
semnificativ asupra unei tranzacții care implică orice
companie a Grupului
să nu fie un cadou în numerar sau echivalent în numerar
(vouchere, certificate cadou, împrumuturi sau
valori mobiliare)
să nu fie solicitate sau pretinse

Definiții

să nu fie oferite pentru ceva în schimb (adică oferit
cu condițiile atașate)

„Protocol” înseamnă orice formă de ospitalitate,
inclusiv mâncare sau băuturi, participare la orice
evenimente culturale sau sportive sau orice
călătorie și cazare asociate, oferite, date sau primite
de la o persoană sau entitate din afara BAT

să nu fie, sau să creeze impresia de extravaganță sau
neadecvare (lipsă de respect, indecență, explicit din punct
de vedere sexual sau s‑ar putea reflecta asupra oricărei
companii a Grupului, având în vedere cultura locală)

„Cadouri” înseamnă orice valoare oferită, dată sau
primită de la o persoană sau entitate din afara BAT
care nu se încadrează la protocol
„C&P” înseamnă cadouri și/sau protocol
Prin „părți interesate din sectorul privat” se înțeleg
toate celelalte entități și persoane fizice, cu excepția
funcționarilor publici
„Prag” înseamnă 20 £ pentru un funcționar public
și 200 £ pentru o parte interesată din sectorul
privat din Regatul Unit. Companiile Grupului
ar trebui să ofere îndrumări cu privire la ceea
ce este corespunzător și legal pe piețele lor, care
nu depășesc aceste sume și reflectă puterea
de achiziție și reglementările locale
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să fie aprobate în scris în prealabil (acolo unde este
necesară aprobarea acestei politici și/sau cerințe
locale suplimentare)

Când oferiți sau acceptați C&P, luați în considerare:
Intenția: Intenția este doar de a construi sau menține
o relație de afaceri sau curtoazie obișnuită, sau este
concepută pentru a influența obiectivitatea destinatarului
în luarea unei decizii de afaceri specifice?
Legalitatea: Este legal în țara dvs. și în țara celeilalte părți?
Materialitatea: Valoarea de piață este rezonabilă (adică
nu este luxoasă/extravagantă) și proporțională cu rolul
in Companie?
Frecvența: Persoana primește C&P doar uneori?
Transparența: Dvs. sau destinatarul ați fi jenați dacă
managerul, colegii sau cineva din afara Grupului ar ști
despre aceste C&P?

C&P către funcționarii publici
Este interzis să încercați direct sau indirect să influențați
în mod necorespunzător un funcționar public, oferind
C&P (sau alt avantaj personal) acestora sau unei rude
apropiate, prieteni sau asociați.

Putem oferi sau accepta orice C&P fără aprobare
prealabilă, cu condiția ca acestea să fie:
sub valoarea pragului de 20 £ per persoană per ocazie
(sau echivalent local mai mic)
legale, ocazionale și adecvate
Trebuie să solicităm aprobarea scrisă prealabilă
din partea superiorului nostru ierarhic superior
și a consilierului nostru local LEX, pentru oferirea sau
acceptarea oricăror C&P către/de la funcționarii publici
(sau rudele apropiate) peste pragul de 20 £ e până
la 200 £.
Oferirea/primirea de C&P către/de la un funcționar
public (sau rudele apropiate ale acestora) peste
200 £ ar fi adecvată numai dacă apar circumstanțe
excepționale și necesită aprobarea scrisă prealabilă
din partea directorului executiv/directorului de zonă/
director funcțional al companiei propuse și notificare
prealabilă de către șeful regional al LEX sau șeful
grupului de conduită în afaceri.

Angajamentul de reglementare este o parte a activității
noastre. Furnizarea sau primirea de C&P (în cadru
pragurilor declarate) în acest context poate fi permisă.
Cu toate acestea, trebuie avută grijă suplimentară,
deoarece multe țări nu permit funcționarilor lor publici
să accepte C&P, iar legile anticorupție sunt adesea stricte.
(Consultați Politica privind conflictele de interese pentru
definiția „Funcționarilor publici” și a „rudelor apropiate”)

să fie cheltuite în conformitate cu politicile și procedurile
aplicabile cheltuielilor de afaceri
În plus, toate C&P care depășesc pragul pentru
funcționarii publici și părțile interesate din sectorul
privat trebuie să fie înregistrate în Registrul C&P al
companiei Grupului
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Cadouri și protocol continuare
Părți interesate din sectorul privat
Putem oferi sau accepta orice C&P către/de la o parte
interesată din sectorul privat fără aprobare prealabilă,
cu condiția ca acestea să fie:
sub valoarea pragului de 200 £ per persoană per ocazie
(sau echivalent local mai mic)
legale, fără frecvență și consecvente cu practicile
comerciale rezonabile
Trebuie să solicităm aprobarea scrisă prealabilă:
de la superiorul nostru ierarhic direct pentru oferirea sau
acceptarea oricărui C&P peste pragul de 200 £
Rețineți întotdeauna:
la aprobarea cererilor, cei ce aprobă trebuie să fie siguri
că C&P propus nu contravine niciuneia dintre așteptările
expuse mai sus și, în special, că nu ar putea fi percepute
a influența orice decizie în mod necorespunzător
pot exista circumstanțe excepționale în care nu este
posibilă aprobarea prealabilă. Aprobarea trebuie să fie
solicitată cât mai curând posibil și în cel mult șapte zile
după ce C&P a fost dat sau primit, însoțită de o justificare
scrisă, cu privire la motivul pentru care nu a fost solicitată
sau obținută aprobarea prealabilă

superiorii ierarhici direcți, în consultare cu consilierul
local LEX, vor determina ce trebuie făcut cu orice
C&P oferite sau primite de către angajații Companiei
Grupului care depășesc pragurile aplicabile. În general,
astfel de C&P ar trebui refuzate sau returnate. Dacă acest
lucru ar fi inadecvat sau ar cauza o jignire, C&P pot
fi acceptate cu condiția ca acestea să devină proprietatea
companiei Grupului
nu trebuie să evitați niciodată obligația de a solicita
aprobarea C&P necesară, plătind‑o personal sau cerând
altei persoane să plătească pentru aceasta
toate C&P trebuie cheltuite în conformitate cu politicile
și procedurile corespunzătoare pentru cheltuielile
de afaceri
în niciun caz, protocolul nu trebuie să se desfășoare
pe cheltuiala BAT fără prezența personalului BAT
pentru evitarea oricărui dubiu, C&P nu ar trebui să fie
defalcat în sume/valori mai mici pentru a eluda pragurile
din această Politică
C&P ar trebui, în general, să fie direcționate către cei
cu care BAT are o relație de afaceri, nu prietenii sau rudele
acestora. Dar dacă participă prieteni, rude sau alți invitați
ai unei persoane, atunci costurile ar trebui să se înscrie
în sensul pragurilor din această Politică
consultați Procedura pentru cadouri și protocol pentru
mai multe îndrumări cu privire la aprobările excepționale
și aprobările acoperite, care pot fi disponibile în anumite
circumstanțe limitate

C&P către și de la auditori externi
independenți
Companiile grupului nu trebuie să ofere sau să promită
auditorilor noștri externi independenți niciun C&P care
să creeze un potențial conflict de interese sau care să pună
independența lor în pericol. A face acest lucru, ar pune
BAT în situația de încălcare a regulilor și reglementărilor
contabile ale companiei. Activitățile de protocol acceptabil
s‑ar limita la mâncare și băuturi răcoritoare în timpul
întâlnirilor de afaceri, unei conferințe sau pregătire
care implică mai mulți participanți sau unei invitații
de participare la un eveniment corporativ cu participare
în masă. KPMG este actualul auditor extern independent
al Grupului și pentru majoritatea companiilor din Grup.
Dacă o companie a Grupului a numit un auditor extern
independent, altul decât KPMG, trebuie să respecte
în continuare aceste cerințe privind C&P.

C&P din partea companiilor Grupului
Nu există restricții pentru angajații care acceptă
C&P de la o companie a Grupului. Companiile Grupului
ar trebui să se asigure că orice astfel de C&P sunt legale,
adecvate și proporționale.

Păstrarea unei evidențe formale
și monitorizare
Fiecare companie a Grupului este responsabilă pentru
păstrarea și monitorizarea unei evidențe a tuturor
C&P peste nivelul pragului (companiile Grupului pot
decide să păstreze un număr mai mare de registre).

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Locul de muncă
și drepturile omului
Respect la locul de muncă
Drepturile omului și operațiunile
noastre
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Respect la locul de muncă
Trebuie să îi tratăm pe toți
colegii și partenerii noștri
de afaceri cu demnitate
și respect.

Promovarea egalității și diversității

Prevenirea hărțuirii și a intimidării

Protejarea bunăstării angajaților

Suntem dedicați să oferim oportunități egale tuturor
angajaților noștri și să creăm o forță de muncă
prin promovarea egalității de angajare. Valorificăm
diversitatea pentru a ne consolida afacerile.
Ne respectăm și sărbătorim diferențele dintre noi
și prețuim ceea ce ne face pe fiecare dintre noi unici.

Toate aspectele legate de hărțuire și intimidare sunt
complet inacceptabile. Suntem dedicați eliminării
oricărei astfel de acțiuni sau atitudini de la locul
de muncă.

Punem mare preț pe bunăstarea angajaților noștri
și ne‑am angajat să oferim un mediu de lucru sigur
pentru a preveni accidentele și vătămările și pentru
a minimiza riscurile pentru sănătatea la locul de muncă.

Hărțuirea și intimidarea includ, dar nu se limitează la, orice
formă de comportament sexual, verbal, nonverbal și fizic
care este abuziv, umilitor sau intimidant.

Companiile Grupului trebuie să:

Trebuie să tratăm colegii așa cum ne așteptăm să fim
tratați și să le respectăm caracteristicile și opiniile.

Ceea ce credem
Considerăm că trebuie respectate drepturile
fundamentale ale lucrătorilor, inclusiv libertatea
de asociere, eliminarea tuturor formelor de muncă
forțată sau obligatorie, abolirea efectivă a utilizării
copiilor și eliminarea discriminării în ceea
ce privește angajarea și ocuparea forței de muncă.
Aceasta reflectă sprijinul nostru pentru Declarația
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind
principiile și drepturile fundamentale la locul
de muncă.
Respectăm toate legile, codurile și reglementările
referitoare la muncă.

Nu trebuie să permitem rasei, culorii, sexului, vârstei,
dizabilității, orientării sexuale, clasei, religiei, politicii,
fumatului sau a oricărei alte caracteristici protejate de lege
să influențeze judecata noastră atunci când vine vorba
de recrutarea, dezvoltarea, avansarea sau pensionarea
oricărui angajat.
Aceasta reflectă sprijinul nostru pentru Convenția 111
a OIM, care stabilește principii fundamentale privind
eliminarea discriminării la locul de muncă.

Dacă asistăm sau experimentăm un astfel
de comportament sau un comportament care este
inacceptabil în orice alt mod, ar trebui să îl raportăm
superiorului nostru ierarhic direct.
Căutăm să oferim un climat de încredere în care angajații
să poată ridica probleme și vizăm o rezoluție rapidă, spre
satisfacția tuturor celor implicați.
În acest scop, încurajăm angajații să se familiarizeze
cu procedurile locale de soluționare a plângerilor.

adopte politici și proceduri de sănătate și siguranță
în concordanță cu politica noastră globală de mediu,
sănătate și securitate sau cu legislația națională (care
este superioară)
lucreze împreună cu angajații lor pentru a asigura
menținerea și îmbunătățirea sănătății și siguranței
să depună eforturi pentru a sprijini echilibrul muncă/viață
al angajaților
Vom lucra continuu pentru a maximiza securitatea
fizică a angajaților noștri din întreaga lume,
asigurându‑ne că politicile și standardele noastre sunt
înțelese și că pregătirea este asigurată astfel încât toată
lumea să cunoască problemele și cerințele de sănătate,
siguranță și securitate relevante pentru munca lor.
Încurajăm companiile Grupului să exploreze și să adopte
politici în favoarea familiei, conform uzanțelor locale.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Drepturile omului și operațiunile noastre
Trebuie să ne desfășurăm
întotdeauna operațiunile
într‑un mod care să respecte
drepturile umane ale
angajaților noștri, persoanele
cu care lucrăm și comunitățile
în care activăm.
Ceea ce credem
Considerăm că drepturile fundamentale ale
omului, așa cum se afirmă în Declarația Universală
a Drepturilor Omului, ar trebui respectate.
Susținem Principiile directoare ale ONU privind
afacerile și drepturile omului, care conturează
îndatoririle și responsabilitățile industriei
de a aborda problemele legate de drepturile omului
în afaceri, prin crearea cadrului „Protejare, respect
și remediere”.

Gestionarea riscurilor pentru drepturile
omului
Ne‑am angajat să promovăm drepturile omului
în sfera noastră de influență, inclusiv în lanțul nostru
de aprovizionare. Ca atare, toți furnizorii noștri trebuie
să îndeplinească cerințele Codului nostru de conduită
al furnizorilor și acest lucru este inclus în acordurile
noastre contractuale cu furnizorii.
În măsura posibilităților, procedurile noastre de verificare
prealabilă ne permit să monitorizăm eficacitatea
și respectarea angajamentelor noastre față de politică
și a Codului de conduită al furnizorilor, precum
și să identificăm, să prevenim și să diminuăm riscurile,
impactul și abuzurile privind drepturile omului.
Ne‑am angajat să investigăm pe deplin și să eliminăm
problemele legate de drepturile omului identificate
în operațiunile sau lanțul nostru de aprovizionare
și să luptăm pentru îmbunătățire continuă.
Dacă identificăm încălcări ale drepturilor omului în raport
cu un furnizor, dar nu există un angajament clar în fața
unei acțiuni corective, a unei inacțiuni persistente sau
a unei lipse a îmbunătățirilor, atunci munca noastră
cu respectivul furnizor ar trebui să înceteze.

Fără utilizare a copiilor drept forță de muncă
Ne‑am angajat să ne asigurăm că operațiunile noastre
nu utilizează copii drept forță de muncă. Încercăm
să ne asigurăm că bunăstarea, sănătatea și siguranța
copiilor sunt prioritare în orice moment. Recunoaștem
că dezvoltarea copiilor, a comunităților și a țărilor lor
este cel mai bine servită prin intermediul educației.
Susținem Convențiile 138 și 182 ale OIM care stabilesc
principii fundamentale privind vârsta minimă pentru
admiterea în câmpul muncii și pentru eliminarea celor
mai grave forme de exploatare a copiilor. Ca atare:

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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orice tip de muncă care este considerată periculoasă
sau care poate dăuna sănătății, siguranței sau moralității
copiilor nu trebuie realizată de nimeni cu vârsta sub 18 ani

Ne așteptăm ca furnizorii și partenerii noștri de afaceri
să se alinieze cerințelor noastre de vârstă minimă, așa
cum este stabilit în Codul de conduită al furnizorilor.
Aceasta include, în cazul în care legislația locală permite,
copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani să facă
munci ușoare, cu condiția să nu împiedice educația
sau pregătirea lor profesională sau să includă orice
activitate care ar putea dăuna sănătății sau dezvoltării
lor (de exemplu, manipularea echipamentelor mecanice
sau substanțe agrochimice). De asemenea, recunoaștem
schemele de pregătire sau experiență de muncă aprobate
de o autoritate competentă ca excepție.

Libertatea de asociere
Respectăm libertatea de asociere și negocierile colective.
Lucrătorii noștri au dreptul de a fi reprezentați
de sindicatele recunoscute de companiile locale sau de alți
reprezentanți de bună credință. Acești reprezentanți
ar trebui să‑și poată desfășura activitățile în cadrul
legii, reglementărilor, relațiilor și practicilor prevalente
și a procedurilor convenite ale companiei.

Fără exploatare în muncă sau sclavie
modernă
Ne‑am angajat să ne asigurăm că operațiunile noastre
nu utilizează sclavie, servitute și forță de muncă forțată,
obligatorie, involuntară, provenită din migranți traficați
sau ilegali. Companiile Grupului și angajații nu vor,
și se vor asigura că orice agenții de ocupare a forței
de muncă, brokeri de forță de muncă sau terți pe care
îi angajează pentru a acționa în numele nostru nu vor:
solicita lucrătorilor să plătească taxe de recrutare,
să ia împrumuturi sau să plătească taxe sau garanții
nerezonabile de serviciu ca o condiție de angajare

solicita lucrătorilor să predea acte de identitate,
pașapoarte sau permise ca o condiție de angajare.
Atunci când legislația națională sau procedurile
de angajare necesită utilizarea documentelor
de identitate, le vom folosi strict în conformitate
cu legea. Dacă actele de identitate sunt reținute sau
păstrate vreodată din motive de securitate sau păstrare
în siguranță, acest lucru se va face numai cu acordul
informat și scris al lucrătorului, care ar trebui să fie
serios, precum și cu acces nelimitat pentru ca lucrătorul
să le poată recupera, în orice moment, fără nicio restricție

Comunități locale
Încercăm să identificăm și să înțelegem interesele
sociale, economice și de mediu unice ale comunităților
în care activăm.
Acționăm pe tot globul, inclusiv în țările care suferă din
cauza conflictelor sau unde democrația, statul de drept sau
dezvoltarea economică sunt fragile, iar drepturile omului
sunt în pericol.
Trebuie să identificăm riscurile specifice pentru drepturile
omului care pot fi relevante sau afectate de operațiunile
noastre. În acest sens, vom cere punctele de vedere
ale părților interesate, inclusiv ale angajaților și ale
reprezentanților acestora.
Vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura
că operațiunile noastre nu contribuie la abuzuri ale
drepturilor omului și pentru a remedia orice impact
negativ asupra drepturilor omului cauzat în mod direct
de acțiunile noastre.
Îi încurajăm pe angajații noștri să joace un rol activ
atât în comunitățile locale, cât și în cele de afaceri.
Companiile din grup ar trebui să caute să creeze
oportunități pentru dezvoltarea abilităților angajaților
și în cadrul comunităților și să urmărească să lucreze
în armonie cu obiectivele de dezvoltare și inițiativele
guvernelor gazdă.

vârsta minimă pentru muncă nu trebuie să fie sub vârsta
legală pentru terminarea învățământului obligatoriu și,
în orice caz, nu mai puțin de vârsta de 15 ani
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Activități de lobby și implicare
BAT și‑a luat angajamente
în ceea ce privește
transparența corporativă.
În calitate de companie
responsabilă, toate activitățile
noastre de implicare cu părțile
interesate externe vor
fi realizate cu transparență,
deschidere și integritate.
Avem o contribuție legitimă
la dezbaterea referitoare
la politici care afectează
operațiunile noastre, iar
angajații noștri trebuie
să acționeze în conformitate
cu această politică.

Grupul are un rol legitim de jucat

Comunicare precisă, bazată pe dovezi

Participarea civică este un aspect fundamental
al procesului de elaborare responsabilă a afacerilor
și a politicilor, iar angajații BAT vor participa la procesul
politic într‑o manieră transparentă și deschisă,
în conformitate cu toate legile și reglementările piețelor
în care își desfășoară activitatea, incluzând toate cerințele
de înregistrare și raportare a activităților de lobby.

Atunci când desfășoară activități de implicare externe,
angajații trebuie să depună eforturi pentru a:

Colaborarea cu politicienii, factorii de decizie și autoritățile
de reglementare, atunci când este realizată în mod
transparent și cu o atenție sporită pentru acuratețe,
permite utilizarea celor mai bune informații ca bază pentru
deciziile politice.

Terții

împărtăși informații corecte, complete și bazate
pe dovezi cu autoritățile de reglementare, politicienii
și factorii de decizie pentru a informa cel mai bine
procesul decizional

BAT susține terțe părți în probleme de politică de interes
reciproc. În astfel de cazuri, companiile și angajații
grupului trebuie să se asigure că:

Transparență și standarde profesionale
ridicate

recunosc în mod public sprijinul organizațiilor terțe, sub
rezerva cerințelor de confidențialitate comercială și legilor
privind protecția datelor

Atunci când angajează relații cu părți interesate externe,
companiile și angajații grupului trebuie să se asigure că:

nu solicită niciodată unei terțe părți să acționeze în vreun
fel care să contravină acestei politici de lobby și implicare

aceștia participă la procesul politic într‑o manieră
deschisă și transparentă, în conformitate
cu toate legile și reglementările piețelor în care
ne desfășurăm activitatea

Sprijin financiar pentru deplasări pentru
funcționarii publici
Este interzis să acordați sprijin financiar pentru deplasări
și/sau cazare funcționarilor publici (de ex., achitarea
deplasării/cazării lor pentru a participa la un eveniment
sau o întâlnire de afaceri). Dacă apare o circumstanță
excepțională care garantează o cerere de modificare
a acestei reguli, aceasta trebuie să fie aprobată de șeful
departamentului Afaceri guvernamentale și de șeful
departamentului Conduită în afaceri și conformitate
din cadrul Grupului, conform cu nota îndrumătoare
a principiilor de implicare.
(Consultați Politica privind conflictele de interese pentru
definiția „Funcționarilor publici”)

solicită tuturor părților terțe să respecte legile
și reglementările piețelor în care își desfășoară activitatea
care reglementează cerințele de înregistrare și raportare
a activităților de lobby

se identifică întotdeauna după nume și afiliere corporativă
nu oferă direct sau indirect nici o plată, cadou sau alt
beneficiu pentru a influența în mod necorespunzător
orice decizie a oricărei persoane în avantajul Grupului sau
al oricărei companii din cadrul Grupului
nu solicită sau obțin în mod voluntar de la nicio persoană,
informații confidențiale aparținând unei alte părți sau
nu obțin informații prin orice mijloace necinstite
nu influențează nicio persoană să încalce o obligație
de confidențialitate
oferă soluții constructive care vor îndeplini cel mai bine
obiectivele reglementării, reducând în același timp orice
consecințe negative nedorite

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Contribuții politice
În cazul în care contribuțiile
politice sunt expres permise
de legislația locală și sunt
general acceptate ca parte
a practicilor de afaceri locale,
acestea trebuie să fie făcute
numai în conformitate
cu legea și cu această politică
(sau echivalentul local).

Contribuind pentru motivele corecte

Cerințe stricte de autorizare

Activitate politică personală

În cazul în care legislația locală permite acest lucru
în mod expres, companiile Grupului pot face contribuții
către partide și organizații politice și către campaniile
pentru candidații pentru funcții elective (contribuțiile
corporative către candidați pentru funcții federale din
Statele Unite sunt strict interzise), cu condiția ca aceste
plăți să nu fie:

Toate contribuțiile politice trebuie să fie:

Ca persoane fizice, avem dreptul să participăm
în procesul politic. Ca angajați, dacă întreprindem
activități politice personale trebuie să:

efectuate pentru a obține orice afacere neadecvată sau
alt avantaj sau pentru a influența în mod necorespunzător
o decizie a unui funcționar public în avantajul oricărei
companii a Grupului
destinate să avantajeze personal destinatarul sau familia,
prietenii, asociații sau cunoscuții acestuia
(Consultați Politica privind conflictele de interese pentru
definiția „Funcționarilor publici”)
Nu este admisibil ca o companie a Grupului să aducă
o contribuție politică dacă aceasta este destinată
să influențeze un funcționar public să acționeze sau
să voteze într‑un anumit mod sau să ajute în alt fel pentru
a asigura o decizie a funcționarului public în avantajul
companiei sau al Grupului.
La aprobarea contribuțiilor politice, consiliile
de administrație ale companiilor Grupului ar trebui
să ia în considerare respectarea acestei cerințe.

permise în mod expres de legislația locală, după cum este
confirmat de avizul juridic extern
notificate în prealabil șefului regional relevant al LEX
sau echivalent (sub rezerva oricărei legi aplicabile care
reglementează naționalitatea persoanelor autorizate
a fi implicate într‑o astfel de activitate)
autorizate în prealabil de către consiliul de administrație
al companiei relevante a Grupului
complet înregistrate în evidențele companiei
dacă este necesar, consemnate în registrele publice
Trebuie urmate proceduri stricte atunci când există
o propunere de a contribui către orice organizație
din Uniunea Europeană sau Statele Unite care
se ocupă de activitate politică (în special dacă provine
dintr‑o companie a Grupului situată în afara jurisdicției).
Acest lucru se datorează legilor cu efect extrateritorial
și o definiție foarte largă a „organizației politice”.
Interdicția contribuției externe în SUA este deosebit
de strictă și trebuie respectată cu atenție.

facem acest lucru în timpul nostru liber, folosind
resursele proprii
minimalizăm posibilitatea ca propriile noastre opinii
și acțiuni să fie interpretate drept cele ale oricărei
companii a Grupului
avem grijă ca activitățile noastre să nu intre în conflict
cu îndatoririle și responsabilitățile noastre față de Grup
Dacă intenționăm să căutăm sau să acceptăm o funcție
publică, ar trebui să notificăm în prealabil superiorul
nostru ierarhic direct, să discutăm cu acesta dacă funcțiile
noastre oficiale ar putea afecta activitatea noastră
și să cooperăm pentru a minimaliza un astfel de impact.

Companiile Grupului din UE trebuie să solicite aprobarea
scrisă prealabilă a directorului de afaceri juridice și externe
al Grupului care, dacă este dată, poate fi supusă unor
condiții specifice.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Contribuții caritabile
Recunoaștem rolul afacerii
ca cetățean corporativ,
iar companiile Grupului
sunt încurajate să sprijine
comunitatea locală
și proiectele caritabile.

Oferind din motive corecte

Verificarea reputației și a statutului

Funcționari publici

Companiile Grupului pot aduce contribuții caritabile
și tipuri similare de investiții sociale, cu condiția
ca acestea să fie legale și să nu fie făcute pentru
a asigura o afacere neadecvată sau un alt avantaj.

Companiile Grupului nu ar trebui să efectueze
nicio contribuție caritabilă fără a verifica reputația
și statutul destinatarului.

Nu trebuie să contribuim la activitatea caritabilă
a unui funcționar public la cererea sau cu acordul
sau consimțământul acestuia în schimbul unei
acțiuni oficiale, ca urmare a unei acțiuni oficiale sau
ca o modalitate de a influența în mod necorespunzător
funcționarul public pentru a avantaja orice companie
a Grupului.

Companiile Grupului ar trebui să ia întotdeauna
în considerare orice propunere de a aduce o contribuție
caritabilă sau o investiție socială similară în contextul
strategiei lor generale de investiții sociale corporative,
având în vedere cadrul strategic al Grupului pentru
investiții sociale corporative.

Înainte de a face orice contribuție, se așteaptă din partea
companiilor Grupului să se convingă că beneficiarul
acționează cu bună credință și având obiective
caritabile, astfel încât contribuția să nu fie utilizată
în scopuri nepotrivite.
În țările în care organizațiile de caritate trebuie
să se înregistreze, companiile Grupului ar trebui
să verifice statutul înregistrat al acestora înainte de face
o contribuție.

Înregistrare integrală a ceea ce oferim
Orice contribuție caritabilă sau o altă investiție socială
corporativă realizată de o companie a Grupului trebuie
să fie înregistrată integral în evidențele companiei și,
dacă este necesar, să fie consemnată public fie de către
companie, fie de către beneficiar.

Contribuții către o activitate caritabilă a unui funcționar
public sau a unei organizații caritabile terțe, cum
ar fi un membru al familiei, un prieten sau un asociat
al unui funcționar public, în schimbul unei acțiuni oficiale
sau ca urmare a unei acțiuni oficiale sau ca o modalitate
de a influența în mod necorespunzător funcționarului
public în avantajul oricărei companii a Grupului
sunt interzise.
(Consultați Politica privind conflictele de interese pentru
definiția „Funcționarilor publici”)

Companiile grupului ar trebui să se asigure că contribuțiile
pe care le raportează prin intermediul LEX în scopuri
de raportare a sustenabilității sunt în concordanță
cu cele pe care le raportează prin intermediul Finanțelor,
în scopuri de raportare financiară și legală.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Active corporative
și integritate
financiară
Contabilitate și evidență exacte
Protecția activelor corporative
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Contabilitate și evidență exacte
Înregistrarea și raportarea
onestă, precisă și obiectivă
a informațiilor financiare
și nefinanciare este esențială
pentru reputația Grupului,
capacitatea sa de a‑și îndeplini
obligațiile legale, fiscale,
de audit și de reglementare
și pentru susținerea deciziilor
și acțiunilor de afaceri ale
companiilor Grupului.

Informații și date precise

Respectarea standardelor contabile

Documentarea tranzacțiilor

Toate datele pe care le creăm, indiferent dacă sunt
financiare sau nefinanciare, trebuie să reflecte
cu exactitate tranzacțiile și evenimentele acoperite.

Datele financiare (de exemplu, registre, evidențe
și conturi) trebuie să corespundă atât principiilor
contabile general acceptate, cât și politicilor
și procedurilor de contabilitate și raportare ale Grupului.

Toate tranzacțiile și contractele trebuie să fie autorizate
corespunzător la toate nivelurile și înregistrate
cu exactitate și integral.

Trebuie să respectăm legile aplicabile, cerințele contabile
externe și procedurile Grupului pentru raportarea
informațiilor financiare și a altor afaceri.
Acest lucru se aplică indiferent dacă datele sunt pe suport
de hârtie sau electronic sau pe orice alt suport.
Nerespectarea păstrării unor evidențe corecte este
contrară politicii Grupului și poate fi, de asemenea, ilegală.
Nu există niciodată nicio justificare pentru falsificarea
evidențelor sau denaturarea faptelor. O astfel de conduită
poate însemna fraudă și atrage răspundere civilă
sau penală.

Gestionarea evidențelor
Companiile Grupului trebuie să adopte politici
și proceduri de gestionare a evidențelor care să reflecte
Politica Grupului privind gestionarea evidențelor.
Trebuie să gestionăm toate evidențele noastre de afaceri
critice în conformitate cu politicile și procedurile
respective și să nu modificăm niciodată sau să distrugem
evidențele companiei, cu excepția situației în care acest
lucru este permis.
Ar trebui să fim familiarizați cu politica și procedurile
de gestionare a evidențelor care ni se aplică.

Datele financiare ale companiilor Grupului trebuie să fie
păstrate în conformitate cu principiile contabile general
acceptate care se aplică în țara de reședință.
Pentru raportarea Grupului, datele trebuie să fie
în conformitate cu politicile și procedurile contabile (IFRS)
ale Grupului.

Cooperarea cu auditorii externi
Trebuie să cooperăm pe deplin cu auditorii externi
și interni ai Grupului și să ne asigurăm că toate
informațiile deținute de aceștia care sunt relevante
pentru auditul oricărei companii a Grupului (informații
relevante de audit) sunt puse la dispoziția auditorilor
externi ai companiei respective.
Obligația noastră de a coopera pe deplin cu auditorii
externi este supusă unor constrângeri legale,
de exemplu, în cazul documentelor protejate din punct
de vedere juridic.

Toate contractele încheiate de companii ale Grupului,
indiferent dacă sunt cu o altă companie a Grupului sau
cu o terță parte, trebuie să fie documentate în scris.
Dacă suntem responsabili de pregătirea, negocierea sau
aprobarea oricărui contract în numele unei companii
a Grupului, trebuie să ne asigurăm că acesta este
aprobat, semnat și înregistrat în conformitate cu politica
și procedurile de aprobare a contractelor relevante.
Toate documentele întocmite de o companie a Grupului
în legătură cu vânzările produselor sale, indiferent dacă
sunt pentru piața internă sau pentru export, trebuie
să fie exacte, complete și să ofere o vedere corectă
asupra tranzacției.
Toată documentația trebuie păstrată (împreună
cu corespondența relevantă) acolo unde este necesară
pentru o posibilă inspecție a autorităților fiscale, vamale
sau a altor autorități.

În caz contrar, ar trebui să răspundem prompt la orice
solicitare a auditorilor externi și să le permitem
accesul complet și fără restricții la personalul
și documentele relevante.
În niciun caz, nu trebuie să furnizăm informații auditorilor
externi sau interni despre care știm (sau ar trebui să știm
în mod rezonabil) că sunt înșelătoare, incomplete
sau inexacte.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Protecția activelor corporative
Suntem cu toții responsabili
de protejarea și utilizarea
corespunzătoare
a activelor Grupului care
ni se încredințează.

Acționând în interesul companiei noastre

Protejarea mărcilor și inovațiilor noastre

Utilizarea echipamentelor companiei

Trebuie să ne asigurăm că activele Grupului nu sunt
deteriorate, utilizate greșit, deturnate sau irosite
și trebuie să raportăm abuzul sau deturnarea lor
de către alții.

Trebuie să protejăm întreaga proprietatea intelectuală
deținută în cadrul Grupului.

Nu trebuie să folosim echipamentele sau facilitățile
companiei pentru activități personale, altele decât cele
expuse mai jos și în conformitate cu politica companiei.

Activele grupului includ proprietatea fizică și intelectuală,
fonduri, timp, informații protejate, oportunități
corporative, echipamente și facilități.

Protejarea împotriva furtului și a utilizării
necorespunzătoare de fonduri
Trebuie să protejăm fondurile Grupului și să le protejăm
de utilizări necorespunzătoare, fraudă și furt. Cererile
noastre pentru cheltuieli, vouchere, facturi și chitanțe
trebuie să fie corecte și depuse în timp util.
„Fondurile Grupului” înseamnă numerar sau echivalentul
în numerar aparținând unei companii a Grupului, inclusiv
banii avansați nouă și cardurile de credit ale companiei
pe care le deținem.
Frauda sau furtul angajaților ar putea duce la demiterea
și urmărirea penală a acestora.

Proprietatea intelectuală include brevete, drepturi
de autor, mărci comerciale, drepturi de proiectare și alte
informații proprietare.

Asigurarea accesului la activele noastre
Trebuie să protejăm informațiile care pot fi utilizate
pentru a oferi acces la activele Grupului.
Mențineți întotdeauna securitatea oricăror informații
utilizate pentru a accesa proprietățile și rețelele
companiei, inclusiv carduri de acces în clădire, ID, parole
și coduri.

Respectarea bunurilor terților
Nu trebuie niciodată cu bună știință să:
deteriorăm, să utilizăm necorespunzător sau să ne însușim
pe nedrept bunurile fizice ale terților

Dedicând suficient timp muncii noastre

încălcăm brevetele, mărcile comerciale, drepturile
de autor sau alte proprietăți intelectuale valabile, prin
încălcarea drepturilor terților

Se așteaptă de la noi toți să alocăm suficient timp muncii
noastre pentru a ne îndeplini responsabilitățile.

efectuăm activități neautorizate care să afecteze în mod
negativ performanța

În timp ce suntem la locul de muncă, se așteaptă
să fim implicați pe deplin și să nu desfășurăm activități
personale peste un nivel decent care nu interferează
cu munca noastră.

Ar trebui să arătăm același respect față de proprietatea
fizică și intelectuală a terților, pe care ne așteptăm
să le arate aceștia față de activele Grupului.

Este permisă utilizarea personală limitată, ocazională sau
incidentală a echipamentelor și sistemelor companiei
puse la dispoziția noastră, cu condiția:
ca aceasta să fie rezonabilă și să nu interfereze
cu îndeplinirea corespunzătoare a muncii noastre
să nu aibă un impact negativ asupra performanței
sistemelor noastre
să nu fie pentru vreun scop ilegal sau neadecvat
Utilizarea rezonabilă și scurtă a telefonului
personal, a e‑mailului și a internetului este permisă.
Utilizările neadecvate includ:
comunicare derogatoare, defăimătoare, sexistă, rasistă,
obscenă, vulgară sau jignitoare
diseminarea necorespunzătoare a unor materiale
protejate prin drepturi de autor, licențiate sau alte
materiale proprietare
transmiterea de scrisori în lanț, reclame sau solicitări
(cu excepția cazului în care este autorizat)
vizitarea site‑urilor de internet neadecvate

sistemelor sau resurselor terților

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Confidențialitatea datelor, confidențialitatea și securitatea informațiilor
Luăm în considerare legile
privind confidențialitatea
datelor, păstrăm
confidențialitatea tuturor
informațiilor comerciale
sensibile, secretelor
comerciale și a altor informații
confidențiale referitoare
la Grup și la activitatea sa.

Confidențialitatea datelor

Informații confidențiale

Accesul și stocarea informațiilor confidențiale

Datele cu caracter personal sunt informații care
identifică în mod direct sau indirect o persoană.
În calitate de companie globală care deține un volum
semnificativ de informații despre persoane fizice,
companiile Grupului și angajații trebuie să se asigure
că gestionează datele cu caracter personal
în conformitate cu legile locale de protecție a datelor
și cu politica de confidențialitate a Grupului.

Informațiile noastre confidențiale reprezintă orice
informații sau cunoștințe care pot prejudicia interesele
Grupului dacă sunt dezvăluite unor terți, cum ar fi:

Accesul la informații confidențiale legate de o companie
a Grupului sau de activitatea sa comercială trebuie
să fie furnizate numai angajaților care le utilizează
în desfășurarea activității.

Legile privind confidențialitatea datelor reglementează
manipularea și prelucrarea datelor cu caracter personal
și modalitățile prin care acestea pot fi transferate între
companii sau țări. Se aplică tuturor persoanelor fizice,
inclusiv clienților, angajaților, contractanților și angajaților
furnizorilor sau altor terți cu care facem afaceri.
Ne‑am angajat să gestionăm datele cu caracter personal
în mod responsabil și în conformitate cu legile privind
confidențialitatea datelor aplicabile la nivel mondial.
Consultați Politica Grupului de confidențialitate a datelor
disponibilă pentru mai multe informații. Politica este
concepută pentru a oferi un standard minim global
cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Trebuie să fim conștienți că, în anumite jurisdicții, anumite
legi pot impune cerințe suplimentare și vom trata datele
cu caracter personal în conformitate cu toate aceste
legi aplicabile.

informații privind vânzări, marketing și alte baze
de date corporative
informații privind strategii și planuri de stabilire
a prețurilor și de marketing
informații confidențiale despre produse
și secrete comerciale
informații de cercetare și date tehnice
informații privind material de dezvoltare a produselor noi

Utilizarea informațiilor confidențiale

informații privind idei, procese, propuneri sau strategii
de afaceri

Nu trebuie să utilizăm informațiile confidențiale
legate de o companie a Grupului sau de activitatea
sa comercială pentru avantaje financiare personale
sau ale unui prieten sau rude (a se vedea „Conflicte
de interese”).

informații privind date și rezultate financiare nepublicate
informații privind planurile companiei
informații privind date despre personal și aspecte care
afectează angajații
informații privind software licențiat sau dezvoltat
de o companie a Grupului

Dezvăluirea informațiilor confidențiale
Nu trebuie să dezvăluim informații confidențiale legate
de o companie a Grupului sau de activitățile comerciale
ale acestora în afara Grupului fără autorizare din partea
conducerii la nivel superior, iar asta numai:
agenților sau reprezentanților unei companii a Grupului
datorită obligației de confidențialitate și care solicită
informațiile pentru a efectua lucrări în numele său
în condițiile unui acord sau angajament scris
de confidențialitate

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Nu trebuie să ducem acasă informații confidențiale
legate de o companie a Grupului sau de activitatea
sa comercială fără a lua măsurile necesare securizării
acestor informații. Pentru informații suplimentare,
consultați Declarația privind politica de securitate
a Grupului.

Trebuie să avem grijă deosebită dacă avem acces
la „informații privilegiate”, care reprezintă informații
confidențiale relevante pentru prețul acțiunilor
și valorilor mobiliare în companiile publice. Pentru detalii
suplimentare, consultați „Utilizările abuzive ale
informațiilor confidențiale și abuzul de piață”.

Informații ale terților
Nu trebuie să solicităm sau să obținem în mod voluntar
de la nicio persoană informații confidențiale care aparțin
unei alte părți.
Dacă primim din greșeală informații despre care bănuim
că pot fi informații confidențiale aparținând unei alte părți,
ar trebui să înștiințăm imediat superiorul nostru ierarhic
direct și consilierul local LEX.

în condițiile unui ordin al unui organism competent
judiciar, guvernamental, de reglementare sau
de supraveghere, care a înștiințat și a primit aprobarea
prealabilă din partea consilierului local LEX
În cazul în care informațiile confidențiale se vor transmite
electronic, standardele tehnice și de procedură trebuie
stabilite în acord cu cealaltă parte.
Ar trebui să fim atenți la riscul dezvăluirii neintenționate
a informațiilor confidențiale prin discuții sau utilizarea
documentelor în locuri publice.
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Utilizările abuzive ale informațiilor confidențiale și abuzul de piață
Ne‑am angajat să sprijinim
piețele de valori mobiliare
echitabile și deschise în întreaga
lume. Angajații nu trebuie
să colaboreze pe baza
informațiilor privilegiate sau
să se angajeze în niciun fel
de abuz de piață.

„Informațiile privilegiate” reprezintă
informații de natură precisă care:
nu sunt în general disponibile, sunt legate direct sau
indirect de o companie cotată public, de acțiunile
sau de alte valori mobiliare ale acesteia și care este
posibil să aibă, dacă ar fi în general disponibile,
un efect semnificativ asupra prețului acțiunilor,
valorilor mobiliare sau investițiilor asociate ale
acelei companii.

Abuzul de piață

Gestionarea informațiilor interne

Tranzacții cu acțiuni responsabile

Nu trebuie să comitem nicio formă de abuz de piață,
inclusiv:

Dacă deținem sau primim informații care pot
fi informații privilegiate referitoare la orice
companie a Grupului tranzacționată public, trebuie
să le dezvăluim imediat directorului nostru general,
șefului de departament sau (dacă informațiile se referă
la un proiect specific) conducătorului de proiect. În caz
contrar, nu trebuie să dezvăluim aceste informații fără
o autorizație specifică, și numai pentru:

Trebuie să nu tranzacționăm valorile mobiliare ale unei
societăți comerciale tranzacționate public (indiferent
dacă sunt parte a Grupului sau nu), sau să încurajăm alte
persoane să facă acest lucru, în timp ce avem informații
privilegiate referitoare la acea companie.

dezvăluirea neadecvată a informațiilor privilegiate
tranzacționarea valorilor mobiliare pe baza
informațiilor privilegiate
utilizarea necorespunzătoare a informațiilor privilegiate
implicarea în manipularea pieței
„Abuz de piață” înseamnă o conduită care dăunează
integrității piețelor financiare și încrederii publicului
în valori mobiliare și instrumente derivate. Abuzul de piață
și utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate (săvârșirea
acestora sau încurajarea acestora a fi făcute de alte
persoane) sunt ilegale în majoritatea țărilor.
Pentru mai multe informații despre comportamentul care
poate constitui un abuz de piață sau utilizare abuzivă
a informațiilor privilegiate în Marea Britanie, consultați
Codul nostru privind tranzacțiile cu acțiuni.

angajații pentru care este necesar pentru a‑și desfășura
activitatea, agenții sau reprezentanții unei companii
a Grupului
cei care au o obligație de confidențialitate și solicită astfel
de informații pentru a efectua activități în numele său
Este necesară grijă la manipularea informațiilor
privilegiate, deoarece folosirea lor necorespunzătoare
ar putea duce la sancțiuni civile sau penale pentru
companiile Grupului și persoanele implicate.
Dacă nu sunteți sigur dacă dețineți informații privilegiate,
contactați secretarul companiei British American Tobacco
p.l.c. sau compania în cauză.

Dacă intenționați să tranzacționați valorile mobiliare
ale oricărei companii din cadrul Grupului tranzacționată
public și, din când în când, aveți acces la informații
privilegiate referitoare la compania respectivă, atunci
trebuie să respectați legile de tranzacționare a acțiunilor
locale și, dacă vi se aplică, orice cod privind tranzacțiile
cu acțiuni emis de compania respectivă.
„Valorile mobiliare” includ acțiuni (inclusiv ADR), opțiuni,
contracte futures și orice alt tip de contract derivat, datorii,
unități din întreprinderi de investiții colective (de exemplu
fonduri), contracte financiare pentru diferență, obligațiuni,
bilete la ordin sau orice alte investiții a căror valoare este
determinată de prețul acestor valori mobiliare.
„Tranzacționarea” este definită pe scară largă și include
orice vânzare, cumpărare sau transfer (inclusiv cu titlu
de cadou), precum și spread betting, contracte pentru
diferență sau alte instrumente derivate care implică valori
mobiliare, direct sau indirect, indiferent dacă sunt pe cont
propriu sau în numele altcuiva.
Codul nostru privind tranzacționarea de acțiuni stabilește
regulile care se aplică „persoanelor din interior” ale
British American Tobacco, pentru care există restricții
suplimentare privind tranzacționarea valorilor mobiliare
din British American Tobacco p.l.c. Avem obligația legală
de a păstra o listă a tuturor persoanelor informate, care
vor fi notificate individual despre starea lor.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Concurență și antitrust
Credem în concurența liberă.
Companiile Grupului trebuie
să concureze corect și etic,
în conformitate cu legile
concurenței (sau „antitrust”).

Angajament pentru o concurență echitabilă

Întâlnirea cu concurenții

Impunerea prețurilor de revânzare

Suntem dedicați unei concurențe viguroase și respectării
legilor concurenței în fiecare țară și domeniu economic
în care ne desfășurăm activitatea.

Orice întâlnire sau discuție directă cu concurenții noștri
trebuie tratată cu maximă precauție. Trebuie să păstrăm
o evidență atentă a acestora și să le abandonăm dacă
sunt sau pot fi considerate ca fiind anticoncurențiale.

Anumite restricții între părți din diferite niveluri
ale lanțului de aprovizionare, cum ar fi dispozițiile
de impunere a prețurilor de revânzare între un furnizor
și un distribuitor sau revânzător, pot fi ilegale.

Nu toate înțelegerile cu concurenții sunt problematice.
Contactul legitim poate fi în contextul asociațiilor
comerciale, al anumitor schimburi de informații limitate
și al inițiativelor comune privind implicarea în domeniul
reglementării sau acțiuni publice de sensibilizare.

Restricțiile privind capacitatea clienților noștri de a revinde
în teritorii sau către anumite grupuri de clienți pot
fi o problemă serioasă de concurență în anumite țări.

Multe țări au legi împotriva comportamentului
anticoncurențial. Sunt complexe și variază de la o țară sau
zonă economică la alta, dar nerespectarea acestora poate
avea consecințe grave.

Comportament paralel

Cum afectează legea concurenței
afacerile noastre
Legea concurenței are impact asupra aproape tuturor
aspectelor activităților noastre, inclusiv vânzările
și afișarea, relațiile noastre cu furnizorii, distribuitorii,
clienții și concurenții, negocierea și redactarea
contractelor și când decidem strategia de preț
și condițiile de tranzacționare.
Legea este legată de condițiile pieței, ceea ce va
influența modul în care este abordată o problemă
de concurență, cum ar fi:
concentrarea pieței
omogenitatea produsului și diferențierea mărcii;
sau reglementări, inclusiv restricții de publicitate,
interdicții de afișare și interdicții publice
privind fumatul

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Comportamentul paralel față de concurenții noștri
nu este anticoncurențial implicit, dar nu trebuie
să complotăm cu concurenții noștri pentru:
fixarea prețurilor sau orice element sau aspect
al prețurilor (inclusiv rabat, reduceri, suprataxe, metode
de stabilire a prețurilor, condiții de plată sau calendarul,
nivelul sau procentul modificărilor prețurilor)
fixarea altor termeni și condiții
împărțirea sau alocarea de piețe, clienți sau teritorii
limitarea producției sau capacității
influențarea rezultatului unui proces
de ofertare competitiv
a conveni asupra unui refuz colectiv de colabora
cu anumite părți
„Acord” în acest sens include un acord, o înțelegere sau
o practică scrisă sau verbală, un acord sau o acțiune fără
caracter obligatoriu întreprinsă cu o înțelegere comună,
sau un acord indirect intermediat de o terță parte, cum
ar fi o asociație comercială, un client sau un furnizor.
De asemenea, include situații în care concurenții
împărtășesc (direct sau indirect) informații pentru
a reduce concurența. De exemplu, concurenții s‑ar putea
informa reciproc despre creșterile viitoare de preț, astfel
încât să își poată coordona politicile de prețuri (cunoscută
sub numele de „practică concertată”).

Informații despre concurenți
Putem colecta informații despre concurenții noștri
doar prin mijloace legale legitime și în conformitate
cu legislația din domeniul concurenței.
Obținerea informațiilor despre concurenți direct
de la concurenți nu este niciodată justificabilă, cu excepția
unor circumstanțe foarte limitate și excepționale.

Impunerea prețurilor de revânzare este aceea în care
un furnizor încearcă sau reușește să controleze sau
să influențeze (inclusiv indirect, prin amenințări și/
sau stimulente) prețurile la care clienții săi revând
produsele sale.
Normele privind impunerea prețurilor de revânzare
și restricțiile de revânzare variază în întreaga lume.
Dacă este relevant pentru funcția dvs., trebuie
să vă familiarizați cu regulile aplicabile în țările pentru care
sunteți responsabil.

Adunarea informațiilor despre concurenți de la terți
(inclusiv clienți, consultanți, analiști și asociații comerciale)
ridică adesea probleme juridice locale complexe
și ar trebui întreprinsă doar cu consiliere adecvată.

Fuziuni și achiziții

Poziție dominantă

Obligațiile de solicitare variază de la o țară la alta, dar
ar trebui să fie întotdeauna verificate în contextul
fuziunilor, achizițiilor (activelor sau acțiunilor)
și al asocierilor în participațiune.

În cazul în care o companie a grupului are „putere
de piață”, aceasta va avea de obicei o datorie specială
de a proteja concurența și de a nu abuza de poziția sa.
Conceptele de „dominanță”, „putere de piață” și „abuz”
variază mult de la o țară la alta.
În cazul în care o companie din grup este considerată
a fi dominantă pe piața sa locală, aceasta va fi, în general,
limitată în capacitatea sa de a se angaja în practici
precum acorduri de exclusivitate, reducerilor de loialitate,
discriminare între clienți echivalenți, prețuri excesiv
de ridicate sau de scăzute (sub costuri), sau legarea sau
gruparea diferitelor produse.

În cazul în care companiile Grupului sunt implicate
în fuziuni și achiziții, ar putea fi necesar să se solicite
cereri obligatorii într‑una sau mai multe țări.

Solicitarea consultanței de specialitate
Dacă suntem implicați în activități comerciale în care
legislația concurenței ar putea fi relevantă, urmăm
orientările regionale, zonale sau de piață care să pună
în aplicare politica Grupului și legislația din acest
domeniu și să ne consultăm cu consilierul nostru
local LEX.
Nu ar trebui să presupunem că legea concurenței
nu se va aplica doar pentru că nu există niciuna în vigoare
la nivel local. Multe țări, cum ar fi SUA și din cadrul UE,
aplică legile concurenței la nivel extrateritorial (unde are
loc comportamentul și unde produce efecte.)
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Combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale
Spălarea banilor reprezintă
ascunderea sau transformarea
fondurilor sau proprietăților
ilegale sau crearea aparenței
ca sunt legale. Acesta include
deținerea sau tranzacționarea
cu produsele provenite din
săvârșirea de infracțiuni.
Trebuie să nu jucăm niciun
rol în astfel de activități..
Evaziunea fiscală reprezintă
fraudarea deliberată sau
necinstită a veniturilor publice
sau sustragerea frauduloasă
de la plata impozitelor
în orice jurisdicție.

Trebuie să fim atenți la situațiile care ar trebui
să ne ridice suspiciuni, inclusiv:

Nicio implicare în gestionarea produselor
infracțiunii

Minimalizarea riscului de implicare
și raportarea activității suspecte

plăți în valută fără facturare sau în numerar sau
echivalente în numerar

Nu trebuie să:

Trebuie să avem proceduri eficiente pentru:

plăți din mai multe surse pentru a acoperi o singură
factură sau alte metode de plată neobișnuite

să ne angajăm în nicio tranzacție despre care știm că este
sau pe care o suspectăm că implică produse provenite din
săvârșirea de infracțiuni (inclusiv evaziune fiscală), sau

plăți către sau dintr‑un cont care nu este contul de relație
de afaceri uzual

fim altfel implicați în cunoștință de cauză, în mod direct
sau indirect, în activitatea de spălare a banilor

minimizarea riscului de participare accidentală
la tranzacții care implică produsele provenite din
săvârșirea de infracțiuni, inclusiv monitorizarea fluxurilor
ilicite de bani și a altor semnale de alertă privind spălarea
banilor/finanțări ale terorismului

solicitări de plată excedentare sau rambursare în urma
unei plăți excedentare

De asemenea, trebuie să ne asigurăm că activitățile
noastre nu contravin în mod inadvertent legilor privind
spălarea banilor și impozitarea.

plăți efectuate de către, prin sau către (sau solicitări
de furnizare a produselor noastre către) terțe părți
irelevante sau companii fictive/fără activitate
plăți sau expedieri efectuate, prin sau către companii
sau persoane fizice stabilite, rezidente sau care operează
în țări care au reputația de a fi „paradisuri fiscale” sau
în conturi bancare deținute în astfel de țări
solicitări de livrare a produselor noastre într‑o locație
neobișnuită, adoptarea unei rute de transport neobișnuite
sau importul și exportul acelorași produse
raportarea falsă, cum ar fi denaturarea prețurilor,
descrierea eronată a bunurilor sau serviciilor pe care
le furnizăm, declarații false privind impozitele plătibile
sau a transporturilor și discrepanțe în documentele
de facturare
nefurnizarea (de către clienți și furnizori) a unor
răspunsuri adecvate la orice întrebări de verificare
prealabilă, inclusiv orice detalii privind înregistrarea fiscală
suspiciunea că partenerii comerciali sunt implicați
în activități infracționale, inclusiv evaziune fiscală
F și A neobișnuit de complexe sau alte structuri
de tranzacții fără o justificare comercială clară sau
rezultate ale verificării prealabile în F și A

În majoritatea jurisdicțiilor este o infracțiune pentru
orice persoană sau companie să se angajeze în tranzacții
care implică bunuri pe care le cunosc, le suspectează sau
au motive să le suspecteze a fi derivate din infracțiune.
Încălcarea legilor pentru combaterea spălării banilor
și impozitare poate duce atât la răspunderea corporativă,
cât și la consecințe personale asupra persoanelor fizice.

Refuzul de a accepta sume mari de bani
în numerar
Trebuie să refuzăm să acceptăm – sau să raportăm –
următoarele sume de bani în numerar.
Companiile Grupului din UE nu trebuie să accepte plăți
în numerar de peste 10.000 EUR (sau echivalent) în nicio
tranzacție unică sau o serie de tranzacții legate.

detectarea și prevenirea spălării banilor de către angajați,
funcționari, directori, agenți, clienți și furnizori
sprijinirea angajaților în identificarea situațiilor
care ar trebui să conducă la o suspiciune privind
spălarea banilor
depunerea rapoartelor necesare cu privire la obligațiile
spălării banilor către autoritățile competente
Companiile Grupului trebuie să se asigure că procedurile
de aprobare ale clienților și furnizorilor lor („cunoașterea
clientului”, „cunoașterea furnizorului”, inclusiv procedura
ABAC) sunt adecvate, bazate pe riscuri și trebuie
să asigure, pe cât posibil, că furnizorii și clienții nu sunt
implicați în nicio activitate infracțională.
Trebuie să sesizăm cu promptitudine Directorul nostru
General sau Șeful de Departament și Consilierul LEX
local cu privire la orice tranzacție sau activitate suspectă
efectuată de către orice client sau alt terț.

Companiile Grupului din SUA (sau din afara SUA, când
sunt angajate într‑o tranzacție aferentă SUA) nu trebuie
să accepte plăți în numerar de peste 10.000 USD
(sau echivalent) în nicio tranzacție unică sau o serie
de tranzacții legate.
Companiile Grupului din afara UE ar trebui să evite,
de asemenea, să accepte plăți în numerar substanțiale.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Combaterea spălării banilor și evaziunii fiscale continuare
Nicio implicare în evaziune fiscală sau
în facilitarea evaziunii fiscale

Implementarea și menținerea controalelor –
pentru prevenirea facilitării evaziunii fiscale

Conștientizarea și respectarea măsurilor
relevante de combatere a terorismului

Nu trebuie să:

Companiile grupului trebuie să implementeze controale
pentru a preveni riscul ca angajații noștri sau partenerii
de afaceri să faciliteze evaziunea fiscală de către o altă
persoană sau companie. Aceste controale ar trebui
să includă:

Trebuie să ne asigurăm că nu sprijinim cu bună știință
finanțarea sau susținerea în alt mod a activității
teroriste și că activitățile noastre nu încalcă în mod
accidental nicio măsură relevantă de combatere
a finanțării terorismului.

conformitatea fiscală și neacordarea clauzelor de evaziune
fiscală în contractele cu terți, după caz

Controalele interne ale companiilor Grupului ar trebui
să includă verificări pentru a se asigura că nu colaborează
cu nicio entitate, organizație sau persoană interzisă
de către un guvern sau un organism internațional
din cauza legăturilor sale cunoscute sau suspectate
cu terorismul.

ne sustragem de la plata impozitelor sau să facilităm
evaziunea fiscală a altei persoane (inclusiv o altă entitate
a Grupului)
oferim niciun fel de sprijin unei persoane despre
care cunoaștem sau o suspectăm a fi angajată
în evaziune fiscală
Trebuie:
să fim conștienți și să respectăm pe deplin toate legile
privind impozitarea în jurisdicțiile în care acționăm
să respectăm contabilizarea și plata în mod corespunzător
a tuturor taxelor care sunt datorate
Constituie infracțiune pentru orice companie sau individ
să se sustragă de la plata impozitelor. Banii care nu sunt
plătiți în mod corespunzător pentru impozit pot constitui
produsul infracțiunii.

conduita și oferirea de instruire și sprijin adecvat
personalului care gestionează relațiile cu terții și/sau
propriile noastre obligații fiscale
cercetarea și, dacă este necesar, suspendarea și/sau
încetarea contractelor angajaților și terților suspectați
de evaziune fiscală sau de facilitare a evaziunii fiscale
Dacă bănuiți că un agent, antreprenor, client sau furnizor
se sustrage de la plata impozitelor sau facilitează
evaziunea fiscală, înștiințați imediat consilierul dvs. LEX.

Grupurile teroriste pot încerca să folosească afaceri
legitime, de la puncte de vânzare cu amănuntul
la companii de distribuție sau servicii financiare, pentru
a‑și finanța rețelele sau pentru a transfera fonduri
ilicite. Riscăm să încălcăm în mod accidental măsurile
de combatere a finanțării terorismului dacă colaborăm
cu astfel de companii, organizații sau persoane fizice.

Există, uneori, modalități legitime pentru contribuabili
de a‑și reduce sarcina fiscală care nu constituie forme
de evaziune fiscală. Cu toate acestea, este important
să facem distincția între planificarea fiscală legitimă
și evaziunea fiscală, ceea ce poate fi dificil uneori.
Dacă aveți îndoieli cu privire la diferența dintre planificarea
fiscală și evaziunea fiscală, ar trebui să solicitați îndrumare
consilierului dvs. LEX.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Combaterea comerțului ilicit
Comerțul ilicit cu produse
de contrabandă sau
contrafăcute dăunează afacerii
noastre. Trebuie să facem tot
ce putem pentru a‑l stopa.

Nici o implicare sau sprijin pentru comerțul
ilicit cu produsele noastre

Desfășurarea controalelor pentru prevenirea
comerțului ilicit cu produsele noastre

Monitorizarea și evaluarea comerțului ilicit
pe piețele noastre

Trebuie să ne asigurăm că:

Trebuie să desfășurăm controale pentru a evita
ca produsele noastre să fie deviate către canale
de comerț ilicit. Aceste controale ar trebui să includă:

Companiile Grupului ar trebui să aibă capacitatea
de a monitoriza în mod regulat comerțul ilicit pe piețele
lor interne și de a evalua măsura în care produsele
Grupului sunt vândute ilegal sau deviate către alte piețe.

nu ne implicăm cu bună știință în comerțul ilegal
cu produsele Grupului
practicile noastre comerciale sprijină doar comerțul
legitim cu produse Grupului
colaborăm proactiv cu autoritățile în cadrul investigațiilor
comerțului ilicit
Comerțul ilicit cu tutun are un impact negativ asupra
societății. Acesta privează guvernele de venituri,
încurajează criminalitatea, induce în eroare consumatorii
să cumpere produse de proastă calitate, subminează
reglementarea comerțului legitim și îngreunează
prevenirea vânzărilor către minori.
De asemenea, dăunează afacerii noastre, devalorizează
mărcile noastre și investițiile noastre în operațiuni locale
și distribuție.
Accizele ridicate, ratele de impozitare diferențiată,
controalele slabe la frontiere și aplicarea deficitară
contribuie la comerțul ilicit. Cu toate acestea, susținem
pe deplin guvernele și autoritățile de reglementare
în căutarea eliminării acestuia sub toate formele sale.

implementarea Procedurii de conformitate a lanțului
de aprovizionare, „cunoașterea clientului” și „cunoașterea
furnizorului”, inclusiv Procedura ABAC și orice altă
procedură relevantă

Procedurile noastre necesită măsuri specifice pentru
a evalua nivelul și natura comerțului ilicit pe o anumită
piață și pentru a dezvolta planuri de abordare a acestuia.

măsuri pentru asigurarea echilibrului dintre cerere
și ofertă pe piețe
proceduri pentru investigarea, suspendarea și încetarea
relațiilor cu clienții sau furnizorii suspectați de implicare
în comerțul ilicit
„Cunoașterea clientului” și „cunoașterea furnizorului”,
inclusiv Procedura ABAC și Procedura de conformitate
a lanțului de aprovizionare sunt proceduri importante.
Acestea sunt necesare pentru asigurarea faptului
că produsele Grupului sunt vândute numai clienților
onorabili, făcute cu furnizori onorabili și în cantități care
reflectă cererea legitimă.
Trebuie să clarificăm clienților și furnizorilor poziția noastră
cu privire la comerțul ilicit. Ori de câte ori este posibil,
ar trebui să vizăm drepturi contractuale pentru a investiga,
suspenda și înceta relațiile noastre cu aceștia dacă credem
că sunt implicați, cu bună știință sau din imprudență,
în comerț ilicit.
Dacă suspectați că produsele Grupului au intrat pe canale
de comerț ilicit, înștiințați imediat consilierul dvs. LEX local.

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Sancțiuni
Suntem dedicați asigurării
faptului că activitatea noastră
se desfășoară în conformitate
cu toate regimurile legale
de sancțiuni și că nu colaborăm
cu nicio parte sancționată.

Conștientizarea și respectarea sancțiunilor

Minimalizarea riscului de încălcare

Trebuie să conștientizăm și să respectăm pe deplin toate
regimurile legale de sancțiuni care afectează activitatea
noastră. Trebuie să ne asigurăm că niciodată:

Controalele interne ale companiilor Grupului trebuie
să reducă la minimum riscul încălcării sancțiunilor
și să ofere instruire și sprijin pentru a se asigura
că angajații le înțeleg și le pun în aplicare în mod
eficient, în special în cazul în care activitatea lor implică
transferuri financiare internaționale sau furnizarea
sau achiziția transfrontalieră de produse, tehnologii
sau servicii.

nu furnizăm produsele noastre sau nu permitem
furnizarea produselor către nicio persoană
nu cumpărăm bunuri de la nicio persoană; sau
nu lucrăm cu nicio persoană sau proprietate cu încălcarea
oricărei sancțiuni, embargouri comerciale, control
al exporturilor sau alte restricții comerciale
Sancțiunile pot fi impuse de țări individuale sau organisme
supranaționale, cum ar fi ONU și UE.

Sancțiunile includ interdicții sau restricții
privind:
exporturi sau reexporturi către o țară sancționată
importuri sau tranzacții cu proprietăți provenite
dintr‑o țară sancționată
călătorie în sau dinspre o țară sancționată
investiții și alte tranzacții într‑o țară sancționată sau
cu părți desemnate

Unele regimuri de sancțiuni se aplică atât cetățenilor
americani (oriunde s‑ar afla), utilizării monedei americane
pentru plăți, cât și exporturilor/reexporturilor de produse
și produse de origine americană cu conținut de origine
americană (indiferent dacă entitatea care le gestionează
este sau nu cetățean american).
Încălcarea sancțiunilor atrage sancțiuni grave, inclusiv
amenzi, pierderea licențelor de export și pedeapsa
cu închisoarea.

Sancțiunile nu mai vizează doar țările în întregime
cu privire la restricții economice, comerciale sau
diplomatice. Din ce în ce mai mult, acestea sunt destinate,
de asemenea, persoanelor sau grupurilor desemnate
și companiilor sau organizațiilor asociate acestora.
Lista țărilor interzise și a persoanelor desemnate
se schimbă frecvent. Dacă activitatea noastră implică
vânzarea sau expedierea de produse, tehnologii sau
servicii peste granițele internaționale, trebuie să fim
la curent cu normele.
De asemenea, trebuie să înștiințăm imediat consilierul
nostru local LEX dacă primim orice comunicări sau solicitări
legate de sancțiuni de la organele oficiale sau partenerii
noștri de afaceri. Pentru mai multe informații, consultați
Procedura de conformitate a sancțiunilor.

punerea la dispoziție a fondurilor sau resurselor
către părțile desemnate
transfer de software, date tehnice sau tehnologie
restricționate prin e‑mail, descărcare sau vizitarea
unei țări sancționate
sprijinirea activității de boicot

Cui să vă adresați
• Superiorului dvs. ierarhic
direct
• Conducerii la nivel superior
• Consilierul dvs. local LEX
• Șefului departamentului
Conformitate: sobc@bat.com
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Pentru mai multe informații
Contactați:
Șeful departamentului Conformitate: (sobc@bat.com)
Globe House
4 Temple Place
Londra
WC2R 2PG
Regatul Unit
Tel: (0)207 845 1978
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