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Поведінка в бізнесі
Просимо вас ознайомитись з цим Кодексом корпоративної етики, що висвітлює позицію Групи „Асіно“ з ключових питань комплаєнсу (дотримання
вимог законодавства), нерозривно пов’язану з місією, концепцією розвитку
та такими цінностями Групи „Асіно“, як:
Довіра;
Довіра
Відданість;
Відвага:
Емпатія:
Штеффен Салтофте
Генеральний
енеральний директор

Хакан Бйорклунд
Голова Ради директорів

Цього Кодексу повинні дотримуватись всі працівники, службові особи, керівництво Групи, члени ради директорів і будь-які інші особи, що представляють Групу „Асіно“, в тому числі, дистриб’ютори та їхні працівники, що
реалізують та здійснюють промоцію продукції Групи „Асіно“. На менеджерів
покладається особлива відповідальність у питанні створення таких умов
роботи, за яких заохочується та винагороджується етична поведінка. Всі ми
повинні розуміти, що виконання кожного розпорядження або досягнення
кожної цілі в Групі „Асіно“ повинно відбуватися з дотриманням цього
Кодексу.
Зобов‘язуючись виконувати вимоги законодавства та не зраджувати наші
цінності, ми створили Відділ правового забезпечення та запобігання корупції,
відповідальний за реалізацію всеохоплюючої корпоративної програми з
дотримання вимог законодавства (комплаєнсу). Ви отримаєте обов’язкові
для виконання настанови та робочі інструкції і пройдете навчання,
передбачене для вашої посади.
Ми закликаємо всіх працівників бути активними та повідомляти про будьякі порушення, свідками яких вони стали. Жодні заходи з метою помсти не
будуть застосовуватись до тих осіб, які добросовісно повідомлять про будьякі порушення.
Ми глибоко переконані, що дотримання принципів комплаєнсу є незамінною
складовою успіху Групи „Асіно“, а також побудови та підтримки довіри до
неї. Дякуємо вам за час, присвячений ознайомленню з нашими політиками
комплаєнсу, та за активну участь у тренінгах з питань комплаєнсу.

Штеффен Салтофте

Хакан Бйорклунд

Від імені керівництва Групи

Від імені ради директорів
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Цей кодекс є обов’язковим
Цього кодексу корпоративної етики (надалі – „Кодекс“) повинні дотримуватись всі директори, посадові особи та працівники будь-якої компанії, що входить до Групи компаній „Асіно Холдинг АГ“ [Acino Holding AG] (надалі – Група
„Асіно“). Агенти, консультанти, постачальники товарів, постачальники послуг
та інші підрядники (надалі – „Підрядники“), які виконують доручення або здійснюють діяльність від імені Групи „Асіно“, повинні також бути ознайомлені з
вимогами цього Кодексу та дотримуватись встановлених у ньому правил.
Знання та виконання вимог цього Кодексу є обов’язком кожного працівника,
керівника, виконавчого директора та члена ради директорів Групи „Асіно“.
Обов‘язком кожного керівника є забезпечення повного розуміння та дотримання цих вимог його підлеглими. Про труднощі, з якими ви стикаєтесь при
дотриманні цих правил, а також будь-які пропозиції щодо їхнього вдосконалення, необхідно повідомляти своїм безпосереднім керівникам, фахівцям
з комплаєнсу у вашій країні або керівнику Відділу правового забезпечення та
запобігання корупції Групи „Асіно“.
У разі будь-якого порушення вимог цього Кодексу можуть бути застосовані
заходи аж до звільнення з займаної посади або розірвання іншого договору
з Групою „Асіно“.

7

Кодекс корпоративної етики Групи „Асіно”

Ми
Дотримання вимог законодавства країн,
у яких ми здійснюємо діяльність

Дотримання всіх стандартів,
встановлених у належних практиках

Група „Асіно“, в тому числі будь-які особи, що діють від
її імені, зокрема працівники та Підрядники Групи
„Асіно“, повинні знати та виконувати вимоги та норми
чинного законодавства країн, у яких ми здійснюємо
свою діяльність. У разі здійснення діяльності за кордоном, Група „Асіно“ сприймає найсуворіші стандарти
іншої країни як власні. Група „Асіно“ зобов‘язується
виконувати вимоги всіх чинних положень, якими регулюється бізнес у сфері діяльності Групи „Асіно“, в тому
числі, дотримуватись торговельних санкцій, запроваджених урядами інших держав щодо окремих країн, компаній та фізичних осіб.

Група „Асіно“, в тому числі її працівники та Підрядники,
зобов‘язується дотримуватись всіх вимог чинного законодавства щодо таких видів своєї діяльності, як науково-дослідна робота, виробництво, зберігання, реалізація
товарів на ринку та дистрибуція, в тому числі, зобов‘язується повідомляти інформацію щодо безпечності
продукції.

Хабарництво та корупція неприпустимі
Група „Асіно“ суворо забороняє будь-які форми хабарництва. Особам, які діють від імені Групи „Асіно“, забороняється прямо або через інших осіб надавати або
обіцяти будь-якій особі, в тому числі медичним працівникам, службовим особам або громадянам будь-які
неправомірні вигоди, „відкати“ або інші блага (в тому
числі, грошові кошти, майно, гранти, пожертви, внески
на користь політичних партій, оплату представницьких
витрат, оплату транспортних витрат, проживання, оплату
участі у конференціях, подарунки та будь-які предмети,
що мають будь-яку цінність) з метою отримання, забезпечення, утримання, прийняття або здійснення впливу з
метою отримання неналежних переваг. Так само, ми не
повинні приймати будь-які вигоди, що потенційно
можуть поставити під загрозу або мати неналежний
вплив на прийняття нами рішень.
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Група „Асіно“, в тому числі її працівники та Підрядники,
зобов‘язується дотримуватись міжнародних належних
практик, зокрема стандартів належної
лабораторної практики,
клінічної практики,
практики з фармаконагляду,
виробничої практики,
практики зберігання,
практики дистрибуції; та
практики промоції.
Наприклад, вся інформація як промоційного, так і непромоційного характеру повинна бути достовірною,
об’єктивною, виваженою, науково обґрунтованою та не
повинна бути недостовірною або вводити в оману. Програми промоції нашої продукції в різних країнах повинні
обов’язково перевірятися та затверджуватися компетентною групою, до складу якої повинні входити представники комерційних та некомерційних департаментів, і
їх втілення дозволяється тільки після отримання здійснення державної реєстрації відповідного препарату у
відповідній країні.

Захист навколишнього середовища,
охорона праці та техніка безпеки наших
працівників та інших осіб
Всі працівники та Підрядники Групи „Асіно“ зобов’язані
вживати всі запобіжні заходи, необхідні для захисту
навколишнього середовища та охорони їхнього власного
здоров‘я та здоров‘я інших осіб. Наприклад, суворо
забороняється володіння, продаж або використання
наркотичних засобів, або перебування під впливом
таких наркотичних засобів на об’єктах Групи „Асіно“ або
на заходах, організатором або спонсором яких виступає
Група „Асіно“.

Чесна конкуренція
Наші працівники та Підрядники зобов’язані діяти відповідно до чинного законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема, працівники зобов’язані
утримуватись від розкриття будь-якої інформації або
укладення будь-яких домовленостей з конкурентами
або іншими особами, якщо така інформація та такі
домовленості обмежують конкуренцію, а саме утримуватись від обміну конфіденційною інформацією (в
тому числі щодо виробничих витрат або виробничих
потужностей, цін реалізації продукції, розподілу клієнтів, ринків), а також від шахрайських дій під час конкурсних торгів. Наприклад, якщо представникам Групи
„Асіно“ стане відомо, що між конкурентами під час
галузевих конференцій відбувається обмін конфіденційною інформацією, вони повинні негайно (і) залишити приміщення; та (іі) повідомити про інцидент
головному фахівцю з юридичних питань та фахівцю з
питань комплаєнсу Групи „Асіно“.
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Ми зобов’язуємось не застосовувати нечесні, оманливі
та недобросовісні звичаї ділового обороту. Група „Асіно“
зобов‘язується не встановлювати незаконні або такі, що є
зловживанням правом, умови для своїх дистриб’юторів,
ліцензіатів та інших ділових партнерів. З більш докладною інформацією ви зможете ознайомитися у Політиці
щодо конкуренції.

Точність та виваженість облікових даних
та публічної інформації
Група „Асіно“ зобов‘язується достовірно обліковувати
всю інформацію, що вимагається законодавством. До
такої інформації відносяться витрати, дохід від реалізації
продукції, результати досліджень та/або клінічних випробувань, дані щодо виробництва та якості продукції та
будь-яка інша інформація, що вимагається законодавством. Для здійснення усіх фінансових операцій та платежів необхідне отримання дозволу уповноваженої на це
особи відповідно до чинного переліку таких осіб із
подальшим відображенням таких операцій та платежів в
облікових реєстрах.
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Захист власності групи „Асіно“ та повага
до законного права власності інших осіб
Комерційні таємниці Групи „Асіно“ вважаються конфіденційною інформацією. Працівникам та Підрядникам
Групи „Асіно“ забороняється виготовляти копії звітів
або інших документів для особистого використання, а
також архівувати їх для таких цілей. Рухоме та нерухоме майно Групи „Асіно“ повинне використовуватись
дбайливо та підлягає негайному поверненню після
припинення трудових відносин або розірвання іншого
договору з Групою „Асіно“.
Група „Асіно“ зобов‘язується не привласнювати об’єкти
інтелектуальної власності та конфіденційну інформацію
третіх осіб і не порушувати законні права третіх осіб на
них.

Дотримання всіх норм захисту персональних даних та права на таємницю
особистого життя
Отримання конфіденційних персональних даних працівників та інших осіб, відбувається тільки законним
шляхом, і така інформація захищена в офісах і системах Групи „Асіно“ від випадкової загибелі або знищення,
або незаконного використання, змін або розкриття.
Ми дотримуємось вимог чинного законодавства щодо
поводження з персональними даними (тобто інформацією, на підставі якої можна ідентифікувати фізичну особу: її повним ім‘ям, датою народження тощо). Розкриття
або передача персональних даних третім особам здійснюється тільки за наявності законних підстав та за умови
вжиття обґрунтованих належних заходів для забезпечення необхідного рівня захисту таких персональних даних
згідно з чинним законодавством.
У разі зловживання службовим становищем, або будьяких інцидентів з файлами у друкованій або електронній
формі, які містять персональні дані, просимо вас повідомляти керівника Відділу комплаєнсу вашої країни або
голову Відділу правового забезпечення та запобігання
корупції Групи „Асіно“.

Справедливе ставлення до себе та інших
Група „Асіно“ вірить у надзвичайно талановитих особистостей різного походження, з різною освітою та
життєвим досвідом. У Групі „Асіно“ ми ставимось один
до одного з повагою та рішуче засуджуємо будь-яку
агресивну поведінку. Будь-яка дискримінація за ознакою статі, національності, раси, кольору шкіри, релігії,
віри, віку, етнічного походження, громадянського стану;
дискримінація вагітних жінок, людей з обмеженими
фізичними можливостями, генетична дискримінація,
дискримінація за ознакою гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, інвалідності, членства у профспілках,
політичних поглядів або будь-яке інше подібне порушення суворо забороняється та є неприпустимим.
Група „Асіно“ не порушує вимоги національного законодавства та міжнародні стандарти щодо безпеки працівників та прав людини. Група „Асіно“ не використовує
дитячу або примусову працю або інші форми недобровільної праці та відмовиться від співпраці з постачальниками, якщо виявиться, що вони використовують такі
форми праці.
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Уникнення конфлікту інтересів
Працівникам забороняється діяти в особистих інтересах,
як на власну користь, так і на користь членів їхніх родин,
друзів і партнерів, якщо такі особисті інтереси суперечать інтересам Групи „Асіно“. Просимо вас звертатись
до керівника Відділу комплаєнсу, якщо ви бажаєте стати
або вже є пов’язаною особою із конкурентом, клієнтом
або постачальником товарів або послуг Групи „Асіно“
або бажаєте стати або вже є власником частки/акцій у
статутному капіталі конкурента, клієнта або постачальника товарів або послуг Групи „Асіно“.

Дотримання права на свободу об’єднань
Працівники мають право вільно висловлювати свої політичні переконання та брати участь у політичних заходах
у неробочий час без загрози застосування до них будьяких дисциплінарних заходів або дискримінації на робочому місці. Незважаючи на це, працівники не мають
права використовувати найменування Групи „Асіно“ або
її інформацію, діючи в своїх особистих політичних інтересах. Працівники мають право на свій розсуд вступати в
об‘єднання працівників (профспілки) та брати участь або
бути включеними до переговорів щодо укладення колективного договору.

Належне використання засобів
комунікації
Працівникам Групи „Асіно“ дозволяється в розумних
межах використовувати для особистих потреб Інтернет-інфраструктуру та засоби електронної пошти Групи
„Асіно“ за умови, що таке використання не впливає
несприятливо на якість їхньої роботи, не створює та не
збільшує ризики безпеки, не блокує істотні ресурси та не
вимагає істотних ресурсів. Незважаючи на це, працівники не мають права створювати, змінювати, зберігати
або обробляти іншим чином з використанням майна
Групи „Асіно“ будь-яку інформацію, яку вони вважають
таємницею особистого життя або бажають зберегти в
таємниці, або передавати таку інформацію через комунікаційні канали Групи „Асіно“. Претензії працівників та
будь-яких інших осіб у зв‘язку щодо порушення конфіденційності будь-якої інформації, що створена, змінена,
зберігається або обробляється іншим чином з викорис12

танням майна Групи „Асіно“, або інформації, яка була
передана через комунікаційні канали Групи „Асіно“,
навіть якщо працівник захистив таку інформацію паролем, зашифрував її або спробував іншим чином попередити перегляд такої інформації іншими особами, не
приймаються.

Відповідальне використання соціальних
мереж
Просимо вас уникати публікування „особистих“
коментарів щодо господарської діяльності, продукції,
працівників, ключових учасників і постачальників
Групи „Асіно“ у соціальних мережах.
Завжди під час спілкування на теми господарської діяльності, продукції, працівників, ключових учасників і постачальників Групи „Асіно“ просимо вас прямо вказувати
на свій зв‘язок з Групою „Асіно“ та дотримуватись всіх
Політик та процедури Групи, в тому числі, цього Кодексу
корпоративної етики.
Особи, що безпосередньо не працюють на суб‘єкт господарювання, який входить до Групи „Асіно“, не мають права використовувати у соціальних мережах знак
для товарів і послуг або найменування компанії Групи
„Асіно“. Працівникам постачальників, дистриб’юторів
та будь-яких інших третіх осіб, які діють від імені Групи
„Асіно“, слід використовувати найменування такого
суб’єкта господарювання або бренду свого безпосереднього роботодавця.
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Прохання повідомляти про
порушення
Повідомляти про можливі порушення цього Кодексу корпоративної етики є
обов’язком кожного; до працівників, що добросовісно повідомляють про такі
порушення, не застосовуватимуться дисциплінарні заходи, навіть якщо їхні
підозри виявляться необґрунтованими. Однак, працівникам та Підрядникам
слід утримуватись від недобросовісного використання ліній для надання
завідомо неправдивих повідомлень про порушення.
Якщо ви бажаєте повідомити про порушення, поставити запитання або внести
пропозицію, ви можете звернутись до однієї з контактних осіб Групи „Асіно“:
свого керівника;
менеджера з питань управління персоналом;
іншого керівного працівника вашого офісу;
будь-якого працівника Відділу правового забезпечення та запобігання корупції;
зателефонувати на гарячу лінію Відділу правового забезпечення та запобігання корупції (для отримання більш детальної інформації ознайомтесь з
„Політикою щодо надання повідомлень про порушення“).
Усі запитання та порушення повинні повідомлятись будь-якому працівнику
місцевого або міжнародного (глобального) Відділу правового забезпечення та
запобігання корупції, який проведе оперативне розслідування будь-яких можливих порушень та за необхідності застосує належні заходи для усунення таких
порушень та/або дисциплінарні заходи.
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