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Vadovybės pranešimas

Mūsų darbuotojai padėjo įtvirtinti „AF Gruppen“, 
kaip įmonės, kuria galima pasitikėti, reputaciją. Šiai 
reputacijai kiekvieną dieną daro įtaką kiekvieno mūsų 
elgesys. „AF Gruppen“ yra sparčiai besiplečianti grupė 
konkurencingoje rinkoje. 

Šiai reputacijai kiekvieną dieną daro įtaką kiekvieno 
mūsų elgesys. „AF Gruppen“ yra sparčiai besiplečianti 
grupė konkurencingoje rinkoje. Augimas ir pelningumas 
priklauso nuo mūsų nuolatinio įsipareigojimo atskleisti 
bet kokius mūsų paslaugų, procesų ir produktų gedimus 
ar trūkumus. Todėl norint ilgalaikės sėkmės rinkoje būtina 
laikytis mūsų pagrindinių vertybių. 

Mūsų konkurencingumas ir vieta visuomenėje prasideda ir 
baigiasi patikimumu. Todėl prašome visų savo darbuotojų 
mąstyti ir elgtis pagal mūsų pagrindines vertybes.
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„AF Gruppen“ vadovams tenka bendra atsakomybė už 
vadovavimą, kuris kuria tokią kultūrą, kurioje geras elgesys 
yra pripažįstamas, vertinamas ir jo yra laikomasi. Mūsų 
elgesio kodeksas bus naudojamas organizacijos plėtros 
procesuose siekiant sukurti tokią kultūrą, įsipareigoti ir 
išplėsti patirtį. 

Turime pagrindo didžiuotis savo sukurta grupe. Tai, kas 
buvo sukurta per daugelį metų, gali būti sugriauta atskirų 
įvykių. Todėl negalime daryti kompromisų, kai reikia laikytis 
savo elgesio kodekso ir elgtis pagal pagrindines vertybes.

Grupės vadovybė
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Elgesio kodeksą sudaro taisyklės, kuriomis vadovaujasi 
„AF Gruppen“, jas turi suprasti ir jų turi laikytis visi 
darbuotojai. 

Jei mano įsitikinimai pasikeis ir prieštaraus elgesio kodeksui 
ar pagrindinėms vertybėms, aš sutiksiu su pasekmėmis ir 
išeisiu iš grupės.

Asmeninis pareiškimas
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• Visiems darbuotojams arba darbuotojams, dirbantiems 
įmonėse, kurių kontrolinius akcijų paketus valdo 
„AF Gruppen“, taip pat visiems darbuotojams, 
paskirtiems dirbti įmonėje ir jos visiškai valdomose 
patronuojamosiose įmonėse

• Visiems darbuotojams, dirbantiems integruotose darbo 
partnerystėse

•  Trečiosioms šalims, sudariusioms sutartį su „AF Gruppen“. 
„AF Gruppen“ reikalauja, kad visi, atstovaujantys įmonei, 
laikytųsi elgesio kodekso. Aptariamos srities vadovybė 
turi:

– Nustatyti tuos žmones ar įmones, kurie užsiima verslu 
„AF Gruppen“ vardu tais klausimais, kuriems taikomas 
elgesio kodeksas

– Reikalauti, kad tokie žmonės ir įmonės laikytųsi 
atitinkamų elgesio kodekso skyrių

– Tokiems žmonėms ir įmonėms tinkamai pristatyti 
elgesio kodeksą

Kam taikomas elgesio kodeksas:
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• Turėtumėte gerai išmanyti šį elgesio kodeksą ir išsamiai 
suprasti, kaip jis veikia jūsų darbą

•  Jei turite klausimų, kaip interpretuoti gaires, paprašykite 
vadovo pagalbos

•  Jei įtariate galimą elgesio kodekso pažeidimą, 
nedelsdami susisiekite su vadovu

•  Rodykite gerą pavyzdį

„AF Gruppen“ vadovai vadovauja visais lygmenimis taip, 
kad sukurtų kultūrą, kurioje elgesio kodeksą vertina ir 
gerbia visi darbuotojai:

•  Būdami matomais vadovais

•  Visada spręsdami klausimus ar procesus, kurie, jūsų 
manymu, pažeidžia elgesio kodeksą

•  Užtikrindami, kad darbuotojai suprastų, jog rezultatų 
negalima pasiekti elgesio kodekso sąskaita

•  Atlikdami peržiūras, nustatančias neatitikimus, ir 
imdamiesi korekcinių veiksmų

•  Taikydami elgesio kodeksą procesuose, kurie skatina 
kodekso suvokimą ir plėtoja organizaciją

•  Bausdami už elgesio kodekso pažeidimus

Darbuotojų atsakomybė
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Pranešimas reiškia įmonės informavimą apie įtariamą 
netinkamą elgesį įmonėje. Visi darbuotojai turi teisę 
pranešti įmonei apie įtariamą netinkamą elgesį. 

Pranešimai padeda „AF Gruppen“ išsiaiškinti įtariamo 
netinkamo elgesio atvejus ir išvengti nepageidaujamų 
incidentų. Visi darbuotojai turi teisę pranešti įmonei 
apie įtariamą netinkamą elgesį. Kiekvienas, tinkamai 
informuojantis įmonę, yra apsaugotas nuo bet kokių 
atsakomųjų veiksmų dėl tokio pranešimo.

Pranešti galima atvirai arba anonimiškai, ir tiek pranešimas, 
tiek pranešėjo tapatybė lieka konfidencialūs. Pranešimą 
galima siųsti savo tiesioginiam vadovui, aukštesniajam 
vadovui el. pašto adresu notice@afgruppen.com arba 
naudojant pranešimo formą adresu www.afgruppen.com/
notification. Kai tai leidžiama, pranešėjui pateikiama 
informacija apie tai, kaip „AF Gruppen“ sprendžia klausimą, 
ir apie jo rezultatus.

Pranešimas apie įtariamą  
netinkamą elgesį
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Įtariamo netinkamo elgesio pavyzdžiai:

• Teisės aktų, taisyklių ir elgesio kodekso pažeidimai

• Korupcija, grobstymas ar kitos finansinio sukčiavimo 
formos

• Priekabiavimas, diskriminacija ar piktnaudžiavimas 
medžiagomis darbo vietoje

• Pranešimas apie klaidas arba manipuliavimas finansine 
atskaitomybe

• Grėsmė gyvybei, sveikatai ir aplinkai

Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranešimą  
„AF Gruppen“, apsilankykite www.afgruppen.com/
notification
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Darbuotojams, pažeidusiems elgesio kodeksą, bus 
taikomos sankcijos, kurios gali apimti drausmines 
priemones ir premijų praradimą. Drausminės priemonės 
gali apimti viską – nuo žodinio perspėjimo iki atleidimo. 
Tik korporacijos valdymo grupė ir verslo padalinių 
vadovai gali nutraukti darbą arba atleisti iš darbo.

Veiksmų, dėl kurių gali būti taikomos sankcijos, pavyzdžiai:

•  Elgesio kodekso pažeidimas

•  Prašymas, kad kiti žmonės pažeistų kodeksą

•  Nepranešimas apie kodekso pažeidimą

•  Atsakomieji veiksmai prieš kitą darbuotoją už pranešimą 
apie kodekso pažeidimą

•  Nesugebėjimas vykdyti matomo vadovavimo siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi kodekso

Trečiųjų šalių atveju sankcijos gali apimti asmenų pašalin-
imą, mokėjimų sumažinimą ir sutarčių nutraukimą.

Sankcijos už elgesio  
kodekso pažeidimą
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Jūs prisidėsite prie darbo aplinkos, kurioje nėra išankstinio 
nusistatymo, diskriminacijos, žodinio piktnaudžiavimo ar 
persekiojimo, kūrimo.

 Įdarbinimas, užimtumo užtikrinimas, mokymai, 
atlyginimai, paaukštinimas, baudimas ir kitos darbo sąlygos 
vykdomos neatsižvelgiant į draugystę, etninę kilmę, odos 
spalvą, religiją, tautybę, lytį, seksualinę orientaciją, amžių 
ar negalią.

Elgesys ir veikla, kurie neskatina geros darbo aplinkos, 
netoleruojami. Tai apima, pavyzdžiui, grasinimus ir smurtinį 
elgesį, taip pat neteisėtų narkotikų platinimą, pardavimą, 
laikymą ir vartojimą. Niekas neturi būti darbe apsvaigęs 
nuo alkoholio ar kitų svaigalų.

Neskatiname šeimos narių ir draugų dirbti tame pačiame 
skyriuje. Be to, šeimos nariai ir draugai neturėtų būti 
įdarbinti „AF Gruppen“ pareigose, kur vienas yra atsakingas 
už kito darbo patikrinimą arba kai jų darbai kitaip 
nesuderinami.

Turite stengtis pasiekti atvirą, sąžiningą bendravimą 
nemenkindami kitų darbuotojų.

„AF Gruppen“ stengsis išlaikyti paprastą, neoficialų stilių, 
tuo pat metu išnaudodami bendras savo stipriąsias puses.

Darbo aplinka
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„AF Gruppen“ reputacija yra jūsų atsakomybė. 
Atstovaujate „AF Gruppen“ bendraudami su klientais, 
tiekėjais, darbuotojų atstovais, akcininkais, valdžios 
institucijomis ir kolegomis komerciniame ir socialiniame 
kontekstuose. Privalote elgtis taip, kad keltumėte 
pasitikėjimą, ir jūsų elgesys būtų suderinamas su elgesio 
kodeksu ir pagrindinėmis mūsų vertybėmis.

 Įmonės moralę ir sąžinę reprezentuoja jos darbuotojai ir 
ypač jos vadovybė.

Savaime suprantama, kad turite būti ištikimi „AF Gruppen“, 
kad ir kokia būtų situacija.

 Tačiau lojalumas neturi būti kliūtis atviram bendravimui 
ir diskusijoms viduje, net girdėdami kritiką. Priimtas 
sprendimas turi būti įgyvendinamas greitai, lojaliai ir 
veiksmingai.

 „AF Gruppen“ gerbia jūsų privatų gyvenimą ir orumą. 

Jei jūsų elgesys ne darbo metu turi neigiamos įtakos 
jūsų veiklai ar įmonės interesams, jūsų elgesys tampa „AF 
Gruppen“ reikalu ir prieštarauja elgesio kodeksui.

Asmeninis elgesys
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Jei jums buvo suteikta prieiga arba esate atsakingas už 
asmeninės informacijos apie darbuotojus saugojimą, turite 
įsitikinti, kad ji nėra atskleista ar netinkamai naudojama. 

Darbuotojai ar įdarbinami žmonės, einantys ar ketinantys 
eiti pareigas valdyboje ar pasitikėjimo pareigas kitose 
įmonėse, turi pareigą tai aiškinti, kad apsisaugotų nuo 
lojalumo ir sąžiningumo problemų.
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Nei jūs, nei koks nors su jumis susijęs asmuo negali gauti 
ar pirkti produktų ir paslaugų iš „AF Gruppen“.

• Namo pirkimas yra išimtis. Mūsų naudai parduodamo 
būsto plėtra ir statyba yra nuolatinė įmonės veikla. „AF 
Gruppen“ darbuotojai gali įsigyti būstą tokiomis aplinky-
bėmis tomis pačiomis sąlygomis kaip ir išorės pirkėjai. 
Taikomos šios taisyklės:
–  Pirkimas neturi būti finansuojamas „AF Gruppen“
–  Darbuotojai, įsitraukę į jų vadovaujamų projektų 

kūrimą, rinkodarą ir pardavimą, turi turėti išankstinį 
korporacijos valdymo grupės pritarimą pirkti namą ar 
turtą, kuriame turi akcijų „AF Gruppen“.

–  Mašinos ir įrengimai turi būti parduodami atviroje 
rinkoje

•  Darbo drabužių ir daiktų, reklamuojančių „AF Gruppen“, 
pirkimas yra išimtis. Tokių daiktų galima įsigyti pagal 
dabartinius įmonės susitarimus

•  Išimtys yra „AF Gruppen“ dovanos ir pagarbos ženklai 
pagal Personalo vadovą

•  Pripažintos netinkamomis prekės, kurias galima įsigyti, 
yra išimtis. Kainą pagal rinkos sąlygas nustato projekto 
vadovas

•  Išimtis yra „AF Gruppen“ pagamintos prekės, kurias 
galima laisvai įsigyti atviroje rinkoje. Tokios prekės gali 
būti parduodamos darbuotojams už kainą, atitinkančią 
standartinį „AF Gruppen“ kainoraštį. Atkreipkite dėmesį, 
kad gali būti parduodamos tik prekės, o ne paslaugos

Asmeniniai finansai
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Privačius pirkimus galite atlikti per „AF Gruppen“ tiekėjus. 
Negalima susitarti dėl sąlygų, kurios būtų geresnės už tas, 
kurios nurodytos „AF Gruppen“ susitarime. Atitinkamomis 
sąskaitomis faktūromis „AF Gruppen“ nesirūpins.

Darbuotojai negali dalyvauti verslo veikloje, kuri 
konkuruoja, tiekia prekes ar teikia paslaugas ar yra tiesiogiai 
susijusi su įmonės veikla. Jei tai yra problema, atitinkamas 
darbuotojas turi pareigą iškelti klausimą korporacijos 
valdymo grupėje.

Konkurencija
Laikysimės galiojančių konkurencijos įstatymų ir kitų 
teisės aktų.

Jūs neteiksite informacijos ir nediskutuosite su 
konkurentais apie kainą ir kitus konkurencijos aspektus ir 
nesudarysite jokios su tuo susijusios sutarties. 

Bet kokiais atvejais, kai konkurencijos teisės aktai tai leidžia, 
„AF Gruppen“ gali pradėti bendrus projektus su konkurentais. 
Pavyzdžiui, taip gali atsitikti, jei nė viena iš atitinkamoje 
bendroje įmonėje dalyvaujančių šalių neturi galimybių 
savarankiškai įgyvendinti projekto ir jei visa bendra įmonė 
duoda socialinės naudos. Dalyvavimą bendrosios įmonės 
projektuose su konkurentais teisėtai įvertina ir patvirtina 
korporacijos valdymo grupė.
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Teisės aktai, reglamentai ir kolektyvinės darbo 
užmokesčio sutartys yra pagrindinės sąlygos, kurių 
turi laikytis „AF Gruppen“. Mūsų verslo padaliniai ir 
projektai bus planuojami ir įgyvendinami pagal įstatymų 
reikalavimus atitinkamose šalyse. 

Mes imamės būtinų priemonių, kad prekybininkai ir gamy-
bos darbuotojai galėtų tapti profesinės sąjungos nariais. 

Privalote sąžiningai laikytis standartų, procedūrų, instruk-
cijų ir darbo užduočių, kurias jums nustatė jūsų tiesioginis 
vadovas, kai tai atitinka jūsų darbo sąlygas. 

Net jei veiksmas ar neveikimas duoda teigiamų rezultatų 
„AF Gruppen“, rezultatai nebus priimami, jei jie bus pasiekti 
pažeidžiant įstatymus, reglamentus, galiojančius vidaus 
standartus, procedūras ir instrukcijas ar šį elgesio kodeksą 
ar vengiant jų.

Teisės aktai ir reglamentai
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Su visais klientais ir tiekėjais elgiamasi profesionaliai. 
Darbuotojai įmonės vardu nevykdo jokių operacijų su 
giminaičiais ar artimais draugais. 

Verslą vykdysime tik su klientais ir tiekėjais, kurie laikosi 
principinio ir bekompromisio požiūrio į saugumą ir etiką.

„AF Gruppen“ atitinka JT pasauliniame susitarime pateiktas 
gaires, o etikos gairės atsispindi grupės tiekėjų pareiškime 
ir elgesio kodekse. Naudosimės tik tais tiekėjais, kurie nori 
laikytis mūsų etikos gairių. 

Prekiausime ir parduosime produktus atsižvelgdami į savo 
produktų savybes ir „AF Gruppen“ kaip tiekėjo pranašumus. 
Nemenkinsime savo konkurentų. 

Visiems ryšiams su klientais ir tiekėjais būdinga pagarba, 
atvirumas ir sąžiningumas.

 Įmonė turi organizacinę atsakomybę už visą sutarčių 
piramidę. Kontrolės procedūros buvo nustatytos siekiant 
atskleisti neteisėtus sandorius, pinigų plovimą ir korupciją.

Klientų kokybės lūkesčiai išpildomi teikiant tiekėjams 
paramą ir renkantis tinkamus tiekėjus. Tiekėjai, kurie yra 
per maži, kad galėtų sukurti savo palaikymo sistemas ir 
tobulinimo procesus, įtraukiami į „AF Gruppen“.

Klientai ir tiekėjai
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AF grupė visiškai netoleruoja korupcijos ir kyšininkavimo.

Jūs nedovanosite ir negausite dovanų ir kitų lengvatų, 
kurios gali būti sukurtos norint sukelti abejonių dėl jūsų 
ir „AF Gruppen“ sąžiningumo ir abejonių, ar jūs laikotės 
dabartinių taisyklių. 

Dovanos ir kita nereikšminga nauda, paplitusi verslo 
pasaulyje, gali būti teikiama ir gaunama, jei tai neatsiranda 
vykstant konkursams. 

Dalyvavimą renginiuose, kelionėse, vakarienėse ir pan. su 
klientais ar tiekėjais patvirtina atitinkamo verslo padalinio 
direktorius. AF apmoka už savo darbuotojų keliones ir 
pragyvenimą. Panašūs principai galioja ir visiems AF 
organizuojamiems renginiams.

Kova su korupcija  
– dovanos ir pramogos
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Akcentuosime geros tvarkos palaikymą. Be to, viskas, 
įskaitant įrangą, kultūrą, socialinius reikalus ir pobūdį, turi 
būti derinama ir formuojama taip, kad visuma sukurtų 
gerą estetinį įspūdį. 

Renkitės taip, kad atrodytumėte gerai ir taip parodytumėte 
pagarbą klientams, tiekėjams ir kolegoms. Gamybos 
patalpose visada dėvėsime visą privalomą saugos įrangą. 
Darbo drabužiai turi atitikti atitinkamam verslo padaliniui 
taikomas gaires. 

„AF Gruppen“ biurai yra ne tik darbo vieta, bet ir erdvė, 
kur žmonės iš išorės susitinka su „AF Gruppen“. Todėl 
darbuotojai ypatingą dėmesį skiria savo, kaip įmonės 
atstovų, vaidmeniui.

Išvaizda ir aprangos kodas
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„AF Gruppen“ teikiama informacija skirta tam, kad išorinis 
pasaulis galėtų susidaryti tikslų mūsų verslo vaizdą. 

Pranešimai žiniasklaidai gali būti teikiami tik tada, kai 
įgaliojimus suteikia komunikacijos direktorius arba 
korporacijos valdymo grupė.

•  Vadovai gali pakomentuoti klausimus ir procesus, kurie 
patenka į jų pačių atsakomybės sritis, kai jie yra paskirti 
tai daryti

•  Pagal kai kurias sutartis tik klientas gali pateikti informaci-
ją visuomenei žiniasklaidai

„AF Gruppen“ darbo vietose draudžiama naudotis 
triukšminga žiniasklaida. 

„AF Gruppen“ gali dalyvauti savo socialiniuose tinkluose 
turėdama savo puslapius tik pasitarusi su komunikacijos 
direktoriumi arba korporacijos valdymo grupe.

Asmeninis dalyvavimas socialiniuose tinkluose nesukels 
abejonių dėl jūsų vaidmens ar jūsų neutralumo. 

Dėl pagarbos kitiems susitikimų dalyviams mobiliųjų 
telefonų susitikimų metu nenaudoti.

Žiniasklaida ir komunikacija
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„AF Gruppen“ pripažįsta ir gerbia jūsų teisę  
dalyvauti finansinėje, komercinėje ir kitoje veikloje 
už įmonės ribų.

Privalote vengti situacijų, kurios gali sukelti konfliktą tarp 
„AF Gruppen“ ir jūsų asmeninių interesų. Jūs jokiu būdu 
neturite tapti priklausomi nuo „AF Gruppen“ klientų, 
akcininkų, tiekėjų ar kitų ryšių.

Interesų konfliktai
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Interesų konfliktų pavyzdžiai

•  Finansiniai interesai įmonėse, kuriais galite daryti poveikį 
„AF Gruppen“ verslui

•  Papildomas darbas, kuri gali turėti įtakos jūsų darbui „AF 
Gruppen“

•  Vykdomas verslas su klientais ar tiekėjais, kurie iš dalies ar 
visiškai priklauso šeimos nariams ar artimiems draugams

•  Verslo santykiai su buvusiais darbdaviais, darbo 
kolegomis ir įmonėmis, su kuriomis turite verslo ryšių

•  Dalyvavimas interesų grupėse, daugiabučių namų 
valdybose ir politinė veikla, susijusi su klausimais, 
susijusiais su jūsų darbu „AF Gruppen“

•  Sprendimai įdarbinti ar paaukštinti sutuoktinį, partnerį, 
giminaitį ar artimą draugą

•  Romantiški ar kiti asmeniniai santykiai, dėl kurių gali kilti 
interesų konfliktas su darbuotojo atsakomybės sritimi „AF 
Gruppen“

•  Please inform your superior about any activities, financial 
interests, relationships or acquaintances you have that 
might give rise to a possible conflict of interest

Informuokite savo vadovą apie visas jūsų turimas veiklas, 
finansinius interesus, santykius ar pažįstamus, kurie gali 
sukelti galimą interesų konfliktą.
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Jūsų konfidencialumo pareiga taikoma ne tik išoriniam 
pasauliui, bet ir kolegoms, kuriems nereikalinga 
informacija darbui.

Viešai neatskleista informacija
Visi darbuotojai turi laikytis „AF Gruppen“ taisyklių dėl 
prekybos viešai neatskleista informacija. 

Jei turite informacijos, galinčios turėti įtakos įmonės 
akcijų kainai, tokia informacija bus laikoma konfidencialia 
informacija. Nei jūs, nei jūsų šeima ir draugai negali pirkti 
ar parduoti „AF Gruppen“ akcijų ar naudoti kitų finansinių 
priemonių, susijusių su „AF Gruppen“, kol tokia informacija 
nebus paskelbta viešai.

Niekas pagal savo darbą neturi teisės naudoti (netinkamai) 
informacijos, norėdamas gauti finansinių pranašumų 
sau ar kitiems. Piktnaudžiavimas informacija perkant / 
parduodant akcijas yra reglamentuojamas Norvegijos 
baudžiamojo kodekso ir asmuo už tai gali būti atleistas. 

Visos prekybos viešai neatskleista informacija taisyklės 
paaiškintos „AF Gruppen“ intranete.

Konfidencialumas
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Privalote susipažinti su pagrindinėmis mūsų vertybėmis 
ir jų laikytis. 

Sveikata, sauga ir aplinka
Turite gerai susipažinti su sveikatos, saugos ir aplinkos 
gairėmis ir nenumatytų atvejų planais, kurie taikomi jūsų 
darbovietei.

„AF Gruppen“ turto apsauga
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AF Gruppen ASA
Phone +47 22 89 11 00
afgruppen.com


